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De tweede Nederlandse auslautverscherping
Das beste linguistische Dogma ist die Dogmenlosigkeit (Ferdinand Wrede)
In mijn Historische Phonologie des Niederländischen heb ik het ontstaan van een
alternantie tussen inlautende stemhebbende en auslautende stemloze medeklinkers
in morfologische paren van het Nederlands als volgt beschreven: 1. In de oudnl.
periode werden de westgerm. stemhebbende occlusieven en fricatieven in eindpositie
stemloos. Op die manier ontstonden de tegenstellingen p - b, t - d, k - g, f - v en h
(χ) - g (γ) van het type oudnl. fant ‘vond’ - findan ‘vinden’, gaf ‘id.’ - gevan ‘geven’
1)
enz. . 2. In de middelnl. periode werden de oudnl. korte stemloze fricatieven
intervocalisch en inlautend na sonore medeklinker voor vocaal stemhebbend. Op
die manier ontstonden de tegenstellingen f - v, s - z, t - d van het type hof - hoven,
2)
wolf - wolven enz. . 3. Middelnl. auslautende doffe -e wordt in het nieuwnl.
3)
geapocopeerd, vgl. mnl. ic scrive, oghe, ic vinde met nnl. schrijf, oog, vind . 4. Mnl.
stemhebbende occlusieven en fricatieven die tengevolge van de onder nummer 3
beschreven apocope in de auslaut kwamen te staan, werden in die positie stemloos.
Op die manier ontstonden de nnl. tegenstellingen p - b, t - d, f - v, s - z, ϰ - γ van
4)
het type web - webben, vind - vinden, leef - leven enz. .
5)
Deze vier klankwetten kunnen als volgt worden geformaliseerd :

1)
2)
3)

4)
5)

J. Goossens, Historische Phonologie des Niederländischen. Tübingen 1974, 65-66. Daar ook
voorbeelden van elke oudnl. alternantie.
Historische Phonologie, 75-76. Daar ook voorbeelden van elke mnl. alternantie.
Historische Phonologie, 55. Daar wordt niet expliciet gezegd dat stemhebbende medeklinkers
die door de apocope van de -e in finale positie kwamen te staan, daar aanvankelijk nog
stemhebbend gerealiseerd kunnen zijn.
Historische Phonologie, 82-83. Daar ook voorbeelden van elke nnl. alternantie.
De eerste en de tweede regel zijn bij J. van Marle, Historische taalkunde als de studie van
taalverandering (Spektator 5 (1975-76), 23-51 op blz. 31 en 32) anders geformuleerd. Mijn
formuleringen zijn in de door Van Marle als complex beschreven delen van die regels
eenvoudiger, behalve in de input van regel 2, waar Van Marle het element [- lang] heeft
vergeten.
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1. Eerste (oudnl.) auslautverscherping:
[+ obstr] → [- stem] / - #
2. Middelnl. lenisering:
→ [+ stem] / [- obstr] - [+ voc]
3. Nieuwnl. apocope:
ə→ø/-#
4. Tweede (nieuwnl.) auslautverscherping:
[+ obstr] → [- stem] / - #
Regels 1, 3 en 4 zijn auslautregels, waarvan wordt aangenomen dat zij in de
aangegeven volgorde hebben gewerkt, en wel zo dat regel 3 na het totstandkomen
van regel 1 mogelijkheden heeft geschapen voor de werking van regel 4, die er
formeel uitziet als een herhaling van regel 1. Regel 2 is weliswaar in de geschiedenis
van het Nederlands duidelijk tussen de regels 1 en 3 te situeren, maar hij staat als
inlautregel buiten de intern-dwingende volgorde van 1, 3 en 4. Men kan ten hoogste
zeggen dat hij een tendens tot uitbouw van een stemalternantie die door regel 1
was ontstaan, heeft versterkt.
Tegen deze voorstelling van zaken is vanuit generatieve hoek kritiek geformuleerd
6)
door Van Bakel, Van den Berg en Van Marle . Een gemeenschappelijk punt van
de kritiek, het explicietst uitgesproken door Van Bakel, betreft het aannemen van
twee verscherpingswetten als weergaven van twee historisch te scheiden processen
met een tussenfase van enkele eeuwen. Men zou integendeel van het ogenblik van

6)

J. v(an) B(akel), Een strukturalistische geschiedenis van het Nederlandse foneemsysteem.
Wetenschappelijke Tijdingen 34 (1975), 126-128. - B. van den Berg, recensie in NTg 68
(1975), 238-341. - J. van Marle, artikel vermeld onder (5).
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de oudnl. verscherping af te doen hebben met een synchrone verscherpingsregel,
die tot vandaag werkzaam is: ‘Het stemloos worden van de b van rib is niet het
7)
resultaat van een middelnederlandse fonologische innovatie maar vloeit voort uit
het feit dat de -b door het verloren gaan van de -e automatisch onder het bereik
kwam van de sinds de periode van het oud nederlands werkzame regel van de
verstemlozing van de obstruenten die aan het woordeinde staan. Het tekort zit hem
in het onvermeld laten van die regel. Met het signaleren van het stemloos worden
in het oudnederlands is de kous niet af; wezenlijk is dat het gaat om een innovatie
die vanaf dat moment deel uitmaakt van alle synchrone grammatica's. De bedoelde
8)
paragraaf over de tweede Auslautverhärtung is in dat licht overbodig’ .
Ik zelf ben, hoewel ik bij mijn weten als eerste de door regels 1-4 geformaliseerde
verschijnselen met elkaar in verband heb gebracht, in de formulering van de
samenhang veel terughoudender geweest. Ik heb van een uitbouwen van de
9)
stemalternanties in latere fasen gesproken en daarbij een psychisch mechanisme,
of voor mijn part een dieptestructuur, buiten beschouwing gelaten waarin de
vertegenwoordigers van de generatieve opvatting pretenderen inzicht te hebben
wanneer zij een van het oudnl. tot nu werkende synchronische verscherpingsregel
in finale positie aannemen.

7)

In de sterk geschematiseerde voorstelling van mijn Historische Phonologie wordt die innovatie
nieuwnl. genoemd; de apocope, die er een noodzakelijke voorwaarde van is, kwam echter
in de 14e eeuw al voor in het Brabants, Hollands en Limburgs: vgl. A. van Loey,
6

8)

9)

Middelnederlandse spraakkunst, II. Klankleer. Groningen 1971 , § 99.
Van Bakel, 128. Van den Berg, 240, zegt in verband met voorbeelden van de eerste
auslautverscherping: ‘Wanneer de slotconsonanten van deze morfemen aan het eind komen
te staan, zoals in de nominatief enkelvoud, worden ze (....) stemloos door een synchrone
verscherpingsregel en niet door een vroegere verscherpingswet’. Van Marle, 33, neemt het
volgende aan: ‘Was er op het moment dat’ regel 3 ‘in de synchronische grammatica optrad
als toegevoegde regel sprake van lexicale representaties als /mandə/, /r1bə/, etc., na de
herstructurering worden deze vormen opgenomen als /mand/, /r1b/, etc. en vormen zij
automatisch de input voor’ regel 1.
‘Durch die zweite Auslautverhärtung werden die durch die erste Auslautverhärtung (....) und
die mnl. Lenisierung (....) entstandenen Stimmalternanzen weiter ausgebaut’ (Historische
Phonologie, 82).
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Zijn er argumenten om de constante werking van die regel aan te nemen? De
observatie van de spelling van het oudnl. tot heden leert dat nu eens het teken voor
de consonant van de structuur vóór de toepassing van de gepostuleerde
synchronische verscherpingsregel, dan weer dat voor de consonant sedert de
werking ervan wordt gebruikt, met een voorkeur voor het oppervlakteverschijnsel,
10)
dus de stemloze . Daaruit kan tot het bestaan van stemalternanties worden besloten;
voor de beantwoording van de vraag naar de werking van een synchronische
verscherpingsregel levert het materiaal geen gegevens. Dat doet ook de introspectie
niet, die mij weer het bestaan van de alternantie bevestigt, maar geen gegevens
oplevert voor de opvatting dat ik op de z van de uit een verbogen vorm huizen
afgeleide diepe grondvorm *huiz een verscherpingsregel zou moeten toepassen
om een oppervlaktegrondvorm huis te verkrijgen.
Maar misschien is het ten aanzien van een deductieve werkwijze als de
generatieve niet gerechtvaardigd op deze manier naar de resultaten van observatie
en introspectie te vragen en moeten we op zoek gaan naar theorie-immanente
argumenten. Als ik het einde van het hierboven afgedrukte citaat uit Van Bakel en
de in noot 8 opgenomen citaten uit Van den Berg en Van Marle goed interpreteer,
wordt hier telkens aangenomen dat door regel 1 als synchrone regel van de oudnl.
periode tot nu te laten gelden, de beschrijving eenvoudiger wordt: regel 4 kan dan
immers vervallen, wat impliceert dat er maar van één auslautverscherping sprake
kan zijn, waaraan in de loop van de tijd telkens opnieuw alle consonanten worden
onderworpen die ervoor in aanmerking komen. De voorgestelde vereenvoudiging
van de beschrijving pretendeert er tegelijk een dynamisering van te zijn: zij wil zich

10)

De huidige spelling heeft weliswaar uniform b, d, g in gevallen als web webben, hond - honden,
dag - dagen, maar maakt anderzijds het verschil tussen de aus- en inlautende medeklinkers
f - v en s - z duidelijk in gevallen als staf - staven, haas - hazen (vgl. ook nog noot 25). In het
oud- en mnl. verschijnt in eindpositie meestal het teken voor de stemloze medeklinker (hont,
dach), soms ook dat voor de stemhebbende (hond, dag). Dit laatste vat ik op als
spelling-analogie, die slechts aan het woordeinde en niet in het woordmidden kon werken,
aangezien er in laatstgenoemde positie in andere woorden ook stemloze medeklinkers konden
staan: vgl. mnl. sg. hont, occasioneel hond, pl. honde met vat, pl. vate.
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niet alleen met de resultaten van taalveranderingen, maar met de veranderingen
11)
zelf bezighouden en uitdrukken hoe die zich voltrekken. In de volgende
beschouwingen zal ik de immanente criteria eenvoud en dynamisme aan de
dialectologische feiten toetsen.
Weijnen heeft in zijn handboek bibliografische gegevens voor de studie van
stemhebbende obstruenten in de auslaut in Nederlandse dialecten bij elkaar
12)
gebracht . Het materiaal van de door hem genoemde bronnen valt in twee groepen
uit elkaar. De eerste is taal-historisch moeilijk te interpreteren (ten dele vermoedelijk
tengevolge van de summiere aard der mededelingen in de bronnen), maar heeft
waarschijnlijk met het ontbreken van een (eerste, tweede) auslautverscherping niets
te maken, wel met assimilatie- en leniseringstendensen. Daartoe reken ik vormen
13)
als doe gaiz ‘je gaat’ en doez ‘doet’ op het Groninger Hogeland , oed ‘hoed’ en
14)
g'ood ‘gehad’ in Domburg op Walcheren , bεd ‘bed’ en họvd ‘hoofd’ in Den Oever
15)
en Oosterland op Wieringen .
De tweede groep is in het hier behandelde verband direkt bruikbaar. Zij laat zien
dat in tegenstelling tot de eerste auslautverscherping, waarvan niet bekend is dat
ze in enig Nederlands dialect niet zou hebben gewerkt, de tweede verscherping in
een aantal dialecten niet voorkomt.
Uiteraard bedoel ik met deze laatste streektalen niet die waar door het ontbreken
van de nieuwnl. apocope van -ə (regel 3) de voorwaarden voor de werking van de
tweede verscherping (regel 4) niet zijn

11)

Dit dynamische aspect wordt door Van Marle buiten het citaat van noot 8 beklemtoond in zijn
bespreking van de regels 1 en 2 op blz. 31-32.

12)

A. Weijnen, Nederlandse dialektkunde. Assen 1966 , 241 (de eerste alinea van § 74).
J. Klatter, Dialectstudie en syntaxis. OTt 2 (1933-34), 73-84, i.h.b. 79.

13)
14)
15)

2

a

H . C.M. Ghysen, De neutralisatie der medeklinkers in het Zeeuwsche taalgebied. OTt 10
(1941), 13-20, i.h.b. 15.
In dit laatste geval ben ik minder zeker. Jo Daan geeft de mening van haar zegslieden als
volgt weer: ‘Volgens hen zelf wordt altijd, waar in het Alg. Nederlands d geschreven wordt
(ook waar hierin t geschreven wordt voor etymologisch oorspronkelijke d) een stemhebbende
dentaal uitgesproken, maar volgens mijn waarneming is dat niet geheel juist’. Als voorbeeld
van een met t geschreven woord met een etymologische d geeft zij rid ‘riet’ (Jo Daan, Wieringer
land en leven in de taal, Amsterdam 1950, 184).
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vervuld. Die dialecten zijn bekend: hun gebieden zijn afgebakend op de kaart ‘e 16)
apocope ontbreekt’ achteraan in Weijnens handboek . Het zijn er drie: 1. Een
zuidwestelijk gebied, dat West- en Frans-Vlaanderen, het grootste (westelijk) deel
van Oost-Vlaanderen met een stukje uit het zuidwesten van Vlaams-Brabant
(Payottenland), Zeeland en Goeree-Overflakkee omvat. 2. Een oostelijk gebied,
omvattend geheel Overijssel, de Achterhoek, de Oost-Veluwe, Zuidoost-Friesland
en het zuidwesten van Drente. 3. Het zuidoosten van Groningen met een
aangrenzende smalle strook in het noordoosten van Drente (de Veenkoloniën). Het
tweede en het derde gebied hangen ongetwijfeld bij een aantal afzonderlijke woorden
17)
aan elkaar. Voor strate ‘straat’ en keze ‘kaas’ blijkt dat uit kaartjes van Kocks .
Deze gebieden zijn uitlopers van een groot zuidelijk Nederduits en noordelijk
18)
Middelduits areaal .
Buiten de drie beschreven gebieden zou een ook na de werking van regel 3 nog
functionerende synchronische verscherpingsregel uiteraard overal in de auslaut
stemloze obstruenten moeten opleveren. Uit Weijnens tweede groep bronnen blijkt
dat dit niet juist is: in randstroken van het tweede en het derde gebied zonder
apocope komen stemhebbende auslautende obstruenten voor in woorden waarop
regel 3 gewerkt heeft. Kloeke vermeldt dit verschijnsel voor Gieten C 185, Gasselte
G 9 en Borger G 11 aan de zuidwestrand van het derde gebied en geeft als
voorbeelden voor Borger: teev' ‘teef’, bed', rug', brug', keez' ‘kaas’, dreug' ‘droog’,
neuz' ‘neus’, pad'stoel ‘paddestoel’, zeev' ‘zeef’, 14 doag' ‘14 dagen’, rog' ‘rogge’,
19)
moag' ‘maag’ .
Hetzelfde geldt voor randstroken van het tweede gebied, vooral voor

16)

17)
18)
19)

Vanzelfsprekend zijn de isoglossen op die kaart als ‘Normallinien’ te beschouwen en kunnen
de grenzen bij afzonderlijke woorden daarvan afwijken. Voor de begrenzing van het
zuidwestelijke, Vlaams-Zeeuwse gebied is er materiaal bij elkaar gebracht in de
licentiaatsverhandeling van D. Lernout, Apocope van de auslautende e in de Oostvlaamse
en Brabantse dialecten (Leuven 1969).
G.H. Kocks, Die Dialekte von Siidostdrente und anliegenden Gebieten Groningen 1970,
kaarten 8 en 9.
Vgl. V.M. Schirmunski, Deutsche Mundartkunde. Berlin 1962, 159-161.
G.G. Kloeke, De apokopeeringslijn in Groningen en Drente. Driemaandelijkse Bladen 19
(1919), 1-40, i.h.b. 17. Het is niet helemaal duidelijk of het verschijnsel ook voor Odoorn G
34 en Noord-Barge G 50 geldt.
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Oost-Twente, dat in weerwil van Weijnens kaartje meestal blijkt te apocoperen. Ook
20)
hier komt de ontdekking van het verschijnsel aan Kloeke toe , die het constateerde
voor de woorden mug (waarin ‘de g bijna wordt uitgesproken als in het Engelse
woord “bag”’), neus en teef. De vorm nözz' ‘neus’ komt volgens hem in Denekamp
G 182, Oldenzaal G 207, Berghuizen G 208 en Enschede G 234 voor, teww(e) ‘teef’
o.a. in Denekamp, Oldenzaal en Enschede. Zijn constateringen worden voor het
21)
eveneens Oosttwentse Tilligte G 177b bevestigd door Ribbert , die op blz. 65 v.v.
van zijn dissertatie een systematische beschrijving van de ‘Silbenauslaut’ geeft. Op
zes auslautende consonanten blijkt hier de verscherping niet van toepassing te zijn:
b (b.v. [kryb] ‘krib’), d ([wəd] ‘werd’), w ([li:w], pl. van ‘lijf’), i̯ ([lai̯] ‘lei’), z ([hy:z]
‘huizen’), γ ([dα:γ] ‘dagen’). Voor de occlusief g, die volgens Kloeke in mug voorkomt,
22)
geldt volgens Ribbert te Tilligte het ontbreken van de verscherping niet . Van
Ginneken heeft in zijn commentaar bij de taalkaart ‘neus’ op de neuz-vormen tussen
het tweede en het derde gebied met bewaarde -ə gewezen, waar in de
23)
‘stemhebbende z nog duidelijk de pas afgevallen tweede silbe naklinkt’ . Ook aan
de zuidwestrand van het tweede gebied blijkt het verschijnsel voor te komen,
tenminste wanneer de gegevens van de in Vorden bij Zutphen geboren Gallée voor
24)
de het dichtst bij die plaats gelegen apocoperende streek geldig zijn . Deze zijn
zeer summier en worden met één voorbeeld geilllustreerd. Volgens Gallée worden
d en b op het einde niet verscherpt, in tegenstelling tot w, v en g, die in die positie
overgaan in f (vb. varf ‘verf’), f en ch. De occlusieven blijken hier dus in tegenstelling
met de fricatieven resistent te zijn

20)
21)

22)
23)
24)

G.G. Kloeke, De taal van Overijsel (overgedrukt uit het verzamelwerk Overijsel, Deventer
1931, 820-851). In: Verzamelde opstellen. Assen 1952, 97-120; zie blz. 114 en 117.
P. Petrus Thomas o.carm. (Bernardus Ribbert), Phonologie des Dialektes von Tilligte in
Twente I. Die Wortformvorstellungen. Nijmegen 1933. P.C. Paardekooper, Syntaxis,
spraakkunst en taalkunde, Den Bosch 1955, 200, waar Weijnen eveneens naar verwijst, vat
slechts samen wat bij Ribbert staat.
Ribbert, 67.
J. van Ginneken, Taalkaart Neus. OTt 2(1933-34), 88-89.
J.H. Gallée, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect. 's-Gravenhage 1895,
XVII-XVIII.
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25)

tegen de verscherping, een verschijnsel dat wij straks nog eens zullen ontmoeten .
Een b kan slechts door regel 3 in de auslaut voorkomen, zodat het in dit geval om
het ontbreken van de tweede, niet de eerste auslautverscherping moet gaan; bij de
auslautende d ontbreekt deze controlemogelijkheid.
De beschrijvingen van de noordoostelijke dialecten wekken de indruk dat de
apocope-grenzen daar betrekkelijk labiel zijn, zodat de stemhebbende auslautende
medeklinkers er een nogal vluchtige (intussen verdwenen?) overgangsfase tussen
apocope en verscherping zouden kunnen representeren, die echter reëel genoeg
is om tot het optreden van twee chronologisch gescheiden verscherpingen te
besluiten: daar waar een eind-e na stemhebbende obstruent wordt geapocopeerd,
blijkt die obstruent aanvankelijk zijn stemhebbendheid te behouden. In het
zuidwesten, bij het eerste gebied, moet de apocope-grens tussen het Brabants en
het Vlaams de eeuwen door veel stabieler geweest zijn, aangezien het Brabants
reeds in de 14e eeuw apocope kende. Het is bijgevolg minder waarschijnlijk dat
zich hier aan de westrand van het apocopegebied stemhebbende obstruenten
hebben kunnen handhaven. Weijnen verstrekt overigens over het ontbreken van
de auslautverscherping in de Oostvlaams-Brabantse grenszone geen gegevens.
In het materiaal Willems heb ik de auslaut van de woorden kaas, baas, blaas,
haas, reis, neus, gaaf (don), graaf, raaf, slaaf, neef en schijf onderzocht (kaart 1).
Baas en kaas komen tot aan de kust zonder eind-e voor; voor de rest is er een
duidelijke verdeling tussen een Vlaams-Zeeuws gebied zonder en een
Brabants-Limburgs met apocope. In de enkele Oost-, West- en Zeeuws-Vlaamse
plaatsen met het teken voor de stemloze slotmedeklinker op de kaart hebben we
wel met echoantwoorden te doen. Bij de grens tussen de gebieden met en zonder
apocope zijn er twee plaatsen die stemhebbende auslautende z of v blijken te
kennen: Hamme I 213, dat apocopeert, maar waarvan een

25)

A. Weijnen wijst er mij op dat dit bevestigd wordt door de auslautende spellingen s en f (huis,
neef) naast inlautende z en v (huizen, neven), in tegenstelling met zowel aus- als inlautende
b en d (web, webben; hand, handen). De in- en auslautende spelling g kan zowel voor
historische fricatief (dag, dagen) als occlusief (brug, bruggen) staan.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

11

KAART 1
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informant de woorden baas, blaas, haas en neus als volgt schrijft: boiz, bloiz, oiz,
neuz (daarnaast echter kois ‘kaas’, reis, en -f) en Geraardsbergen O 228, nog juist
binnen het gebied zonder apocope, waar naast de normale vormen op -ze voor de
woorden graaf, slaaf en neef: groov, slaav, neev werden opgegeven. Ook tussen
het Vlaams en het Brabants is de verscherping van de obstruent bij het wegvallen
van de eind-e dus geen automatisch proces geweest.
Dat het dat ook elders niet is geweest, blijkt uit andere gegevens van het materiaal
Willems. In de tweede helft van de vorige eeuw waren blijkens dit materiaal de resten
van stemhebbendheid na de toepassing van regel 3 in een conservatief gebied
midden in het areaal met apocope nog vrij talrijk: in het Limburgs en een deel van
het daarbij aansluitende Rijnlandse grensgebied. Zulke resten zijn in het materiaal
te vinden voor Grathem L 326 (normaal -s en -f, maar gaav, wat des te opmerkelijker
is daar om een overzetting niet van gave, maar van gaaf (don) werd verzocht;
overigens staat vast dat de gehele streek tussen Roermond en Weert in de tachtiger
26)
jaren van de vorige eeuw nog auslautende stemhebbende occlusieve g kende ),
27)
Bree L 360 (systematisch -s en -v naast elkaar), Genk Q 3 (overal -zz en-vv) ,
Borgloon Q 156 (-s en -f, maar hoaz ‘haas’ en boaz ‘baas’), Aubel Q 249 (-s en -f,
maar graav ‘graaf’), Eupen Q 284 (-s; daarnaast vijf -v/-f woorden: gav ‘gaaf’, groof
‘graaf’, raav ‘raaf’, neef en schiev ‘schijf’. Ook hier blijkt het voorkomen van
stemhebbende eindmedeklinkers op het einde van de vorige eeuw nog uit een
28)
andere bron .

26)
27)

28)

Dat blijkt uit de beschrijvingen van A.M. Mertens en J. Cuijpers in Onze Volkstaal 2 (1885),
209 en 3 (1890), 145 (dit laatste zo te interpreteren blijkens plagk op blz. 149).
Daar het hier om een ouder stadium van mijn moedertaal gaat, heb ik de gegevens voor deze
plaats systematisch onderzocht. De uitstekende correspondent J. Schreurs (vgl. mijn
karakteristiek in Heidebloemke 25 (1966), 183-184, 233-236 en 26 (1967), 29-31, 188-190,
207-209) gebruikt ook het teken voor een stemhebbende obstruent in stoov ‘kachel’, hoev
‘hoeve’, beiz ‘bui’ (mnl. bise), padd ‘pad’, bedd ‘bed’, vodd ‘vod’, joedd ‘jood’, paerdd ‘paarden’
(het sg. schrijft hij paerd!), ploogg ‘plaag’, woogg ‘waag’, moagg ‘maag’, zaegg ‘zaag’, waegg
‘wegen’ (het sg. schrijft hij waech!).
Een paar voorbeelden uit A. Thonnar - W. Evers. Wörterbuch der Eupener Sprache. 1899
(fotomechanische herdruk Wiesbaden 1970): Duvv ‘Taube’, Röbb ‘Rippe’.
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De Rijnlandse gegevens die hierbij aansluiten, betreffen een viertal plaatsen in de
Selfkant: Heinsberg I'3, 18 (overal -z en -v), Erkelenz I'4, 5 (-z, maar -f in rāf en shīf;
de andere woorden met -v/-f ontbreken), Gangelt K'2, 3 (-s, en grov, rav, näv, schif;
de andere -v/-f-woorden ontbreken) en Linnich K'4, 2 (-s en -f, maar voor ‘schijf’ s̄hīf
en s̄heiv naast elkaar). In het noordelijke Nederrijn-gebied heeft Uedem A'4, 7
geïsoleerd -s met -v in grāv, rāv, slāv, nǟv en shīv. Het naast elkaar voorkomen van
-z en -f in Würm-bei-Lindern K'4,1 is niet ondubbelzinnig te interpreteren, omdat de
scribent ook in woorden met oude auslautende -s de letter z gebruikt. Ik heb deze
29)
plaats met een speciaal teken gemerkt, evenals een aantal andere Rijnlandse ,
waar in gaaf, raaf, slaaf en schijf of een of meer van die vier woorden auslautend
-v werd opgegeven. Deze schrijfwijze kan immers door de spelling van de Duitse
standaardtaal beïnvloed zijn, die in die woorden b of v heeft, in tegenstelling met
Graf en Neffe. Het in die plaatsen voorkomend teken heeft de functie weer te geven
dat ik niet weet hoe het materiaal Willems er moet worden geïnterpreteerd.
Het kaartbeeld maakt duidelijk dat er in de jaren 1880 ver van de apocopegrenzen
nog een vrij groot Zuidnederfrankisch relictgebied bestond waar stemhebbende
obstruenten werden gesproken in de auslaut van woorden die door regel 3 een
doffe -e aan het eind hadden verloren. De stemhebbende uitspraak moet zich er
eeuwen lang hebben gehandhaafd, daar in de late middeleeuwen de apocope er
30)
reeds gewerkt had . Het verschijnsel was in de tijd van de enquête Willems al sterk
regressief, zoals blijkt uit het feit dat de duidelijke meerderheid der correspondenten
uit dit gebied de besproken woorden met -s en -f schreef.
Omstreeks 1910 zijn verscheidene dialecten uit het geschetste relictareaal het
onderwerp geweest van nieuw onderzoek. In de in 1913 gepubliceerde dissertatie
van Th. Frings, Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Düsseldorf
und Aachen, die ook de dialecten van de Selfkant behandelt, is er geen spoor van
het verschijn-

29)
30)

Dit geldt ook voor Vaals Q 222.
Zie noot 7.
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sel te vinden, wat niet noodzakelijk moet zeggen dat het toen was uitgestorven; toch
is het veelbetekenend dat het aan deze dialectoloog van eerste rang niet meer
opviel. In Nederlands-Limburgse bronnen uit dezelfde tijd is evenmin iets te vinden,
wel in Belgisch-Limburgse. Leenen beschouwt in zijn overzicht van de
Belgisch-Limburgse dialectgeografie uit 1915 (een samenvatting van zijn dissertatie
uit 1913) de zachte medeklinker als karakteristiek voor ‘sommige Noordoostelijke
(Belgisch-) Limburgsche dialecten (o.a. Bree)’ en geeft als voorbeelden ââv ‘af’, ix
31)
èb ‘ik heb’ en dââg ‘dagen’ (mv. van dag) . Dupont had het in zijn proefschrift van
1909 voor een zeer opvallend kenmerk van het Breese dialect (L 360) gehouden;
in de in 1910-11 gepubliceerde inleiding van zes bladzijden gaat hij er niet minder
dan driemaal op in en brengt hij ook een aantal voorbeelden: met occlusieve b (ich
heb), d (bed), g (reg ‘rug’), met fricatieve z (glaaz ‘glazen’, mv. van glas; haaz ‘haas’),
32)
γ (daag ‘dagen’) . Uit de gegevens van Dupont en Leenen blijkt dus dat het
ontbreken van de tweede auslautverscherping omstreeks 1910 als een kenmerk
van noordoostelijke Belgisch-Limburgse dialecten werd beschouwd en dat er in de
auslaut daardoor zowel stemhebbende fricatieven als occlusieven voorkwamen.
Zelf heb ik tussen 1954 en 1958 in het noordoosten van Belgisch-Limburg
mondeling woordgeografische opvragingen doorgevoerd in verband met de taal van
het landbouwbedrijf. Mijn materiaal levert een aantal bruikbare gegevens op ter
beoordeling van de toestand een halve eeuw na de onderzoekingen van Dupont
en Leenen. Een belangrijk verschil betreft de auslautende fricatieven. Deze zijn
vrijwel zonder uitzondering stemloos geworden, zoals blijkt uit mijn gegevens voor
33)
de woorden duif, kaf , tarwe; kaas, vaars; droog, oog en spurg (= spurrie). In het
gebied van kaart 2 heb ik op slechts één plaats, Tongerlo L 361, in twee van deze
woorden, duif en kaas, een stem-

31)
32)
33)

J. Leenen, Dialecten in Belgisch Limburg. Limburgsche Bijdragen 13 (1915), 147-164. Zie
blz. 154.
J. Dupont, Het dialect van Bree. Eerste deel in LeuvB 9 (1910-11), 193-212. De drie bedoelde
plaatsen op blz. 197, 201 en 202.
Blijkens de stoottoon in dit woord is uit te gaan van een tweelettergrepige vorm kave, die in
het mnl. als cave naast eaf voorkomt.
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KAART 2

hebbende finale medeklinker genoteerd. Het gaat hier blijkbaar om laatste resten.
Opvallend is de constatering dat mijn zegslieden uit dit gebied meestal
o

o

leeftijdsgenoten van Dupont ( 1885) en Leenen ( 1891) of zelfs ouder dan die twee
dialectologen waren. Het ziet er dus naar uit dat zij als volwassenen de
auslautverscherping bij de fricatieven
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hebben overgenomen uit de omgeving en de standaardtaal evenals wellicht uit het
taalgebruik van de jongere generatie.
Bij de occlusieven had zich daarentegen in de jaren van mijn enquête de
verscherping nog niet doorgezet; wel was zij duidelijk terrein aan het winnen. Ik heb
in mijn materiaal elf woorden gevonden die in het gehele gebied van kaart 2 of een
groot deel ervan worden gebruikt en hier tengevolge van regel 3 bij het ontbreken
van regel 4 een auslautende stemhebbende occlusief b, d of g zouden moeten
34)
hebben . Deze woorden zijn:

Met b:
1. ruub ‘raap’, oostmnl. ruebe met een merkwaardige b in plaats van v na oude
35)
diftong . Bruikbare gegevens voor 29 plaatsen in het gebied afgebakend op
kaart 20 in deel II van mijn Semantische vraagstukken uit de taal van het
landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg, Antwerpen 1963 (verder afgekort als
Sem. Vr.). Het enkelvoud eindigt 10 × op -b, 19 × op -p, het meervoud heeft
steeds -b-.
2. schob ‘graanschoof’ of ‘strobos’, uit het mnl. niet bekend, mnd. schobbe.
Etymologie behandeld in Sem. Vr. I, 123-124. Gegevens voor 22 plaatsen in
de gebieden, afgebakend in Sem. Vr. II, kaart 57: 17 × -b, 5 × -p.

Met d:
3. bed, mnd. bedde. Gegevens voor alle 47 plaatsen: 16 × -d, 31 × -t.
4. eegd ‘eg’, mnl. egede, eegde. Gegevens voor alle 47 plaatsen. Het materiaal
voor 6 plaatsen in het noordoosten (zie de kaart) is niet bruikbaar, omdat het
woord er op -ə eindigt (ēγdə (2 ×) of

34)

35)

Dat er niet voor alle elf woorden 47 bruikbare gegevens ter beschikking staan, heeft vier
oorzaken: 1) kleine lacunes in het materiaal, 2) de woordgeografie, waardoor voor sommige
begrippen ook andere dan de besproken elf termen verschijnen, 3) het ontbreken van de
apocope in een gebiedje in één woord (eegde ‘eg’), 4) het feit dat soms slechts vormen
genoteerd werden waar de gezochte medeklinker niet in een geschikte positie stond, zoals
in een meervoudsvorm (b.v. ruuben, mv. van ruub ‘raap’) of een sandhiverbinding (b.v. kag
duifke ‘kaal duivejong’).
Vgl. hiervoor Sem.Vr. I, 91-92.
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ēγd'ə (4 ×)). Bij dit in het mnl. nog drielettergrepig woord is er dus wel de
middelste, maar niet de eind-e weggevallen. De 41 overige gegevens verdelen
zich als volgt: 6 × -γd, 1 × -γd of -γ (de vorm zonder -d is jonger), 1 × -g
(analogie naar het ww. eggen, met occlusief); 12 × xt, 4 × xt of -x (de vorm
zonder -t is jonger), 17 × -x.
5. paard. Het is nodig uit te gaan van een bijvorm van mnl. pert eindigend op -de.
Bewijs daarvoor is niet het stoottonige vocalisme, want dit zou door syncope
van de interconsonantische tweede -e- in een vorm als oostmnl. perert verklaard
kunnen worden, wel het feit zelf dat het woord paard in een deel van het
onderzochte gebied op -d eindigt (6 plaatsen in het kerngebied van het behoud
der stemhebbendheid - L 361-363, 365-367 - tegen alle andere 41 met -t).
Vermoedelijk zijn er voor het Limburgs twee geografisch te scheiden
grondvormen voor paard aan te zetten, aangezien het enkelvoud van dit woord
in een deel van het Zuidlimburgs de auslautende -t met sleeptoon van het
vocalisme verbindt.

Met g:
6. bag ‘big’, mnl. bagge. Gegevens voor alle 47 plaatsen: 15 × -g, 1 × -γ; 13 × -k,
18 × -x.
7. geleg ‘halve of hele graanschoof’, mnl. gelegge. Materiaal voor 36 plaatsen in
de gebieden afgebakend in Sem. Vr. II, kaart 55: 19 × -g, 1 × -γ; 3 × -k, 13 ×
-x.
8. kwag of kag ‘kaal en nog niet stevig’, van een vogeljong. Uit het mnl. niet
overgeleverd. Het woord is in het WNT behandeld onder kwak (X) en in
verbinding gebracht met een werkwoord kwakken ‘zwak zijn’. Het blijkt beperkt
te zijn tot ‘sommige streken van Z.-Nederl.’ In tegenstelling met de opvatting
van het WNT ziet het er naar uit dat dit woord bij het doorvoeren van de
auslautverscherping elders in Zuid-Nederland lexicaal geïsoleerd stond zodat
er geen overschakeling van occlusief naar fricatief plaats had, wat in een vorm
kwak, verborgen kwakke resulteerde (vgl. de citaten van het WNT). Het woord
ontbreekt in vier plaatsen in het noorden (zie de kaart) en te Stokkem L 423.
De in noot 34

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

18
vermelde vorm stamt uit Maaseik L 372. Bruikbare gegevens uit 41 plaatsen:
25 × -g, 3 × -γ; 8 × -x.
9. plag ‘hoofddoek’, mnl. plagge. Het woord ontbreekt in het westen (zie de kaart).
Gegevens voor 32 plaatsen: 19 × -g; 12 × -k, 1 × -x.
10. rug, mnl. rucge, rugge. Materiaal voor alle 47 plaatsen: 16 × -g; 16 × -k, 15 ×
-x.
11. stug ‘in staat om te vliegen’, van een vogeljong, in een op de kaart afgebakend
gebied rond Bree. Vermoedelijk is dit hetzelfde woord als stug, mnl. stugge,
‘nors, stuur, stijf, hard’ met betekenisverschuiving tot ‘hard’ in tegenstelling met
k(w)ag. Rondom het stug-gebied wordt meestal vlug gezegd, waarvan de g in
identieke positie staat en stond (mnl. vlugge). Ik heb daarom de stug- en
36)
vlug-gegevens samengenomen . Materiaal voor 41 plaatsen: 18 × -g, 1 × -γ;
7 × -k, 15 × -x.

De volgende tabel rangschikt de besproken woorden volgens de frequentie van de
stemhebbende auslautende obstruent in mijn optekeningen. Hierin zijn telkens de
totalen van de verschillende stemhebbende (b.v. bij eegd ‘eg’ -γd + -γ(d) + -g = 6 +
1 + 1 = 8) en stemloze noteringen (bij eegd ‘eg’ -xt + -x(t) + -x = 12 + 4 + 17 = 33)
van het consonantisme opgenomen.

1.

schob

stemhebbend
17

2.

k(w)ag

28

13

3.

plag

19

13

4.

geleg

20

16

5.

stug/vlug

19

22

6.

bag

16

31

bed

16

31

rug

16

31

9.

ruub

10

19

10.

eeg(d)

8

33

11.

paard

6

41

36)

stemloos
5

Vlug of stug ontbreekt te L 282, 354, 355, 356, 421, 423.
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Tabel en kaart 2 maken duidelijk dat in tegenstelling met de fricatieven, waar de
tweede auslautverscherping in de loop van deze eeuw tot een categorische
alternantie stemhebbend-stemloos heeft geleid, de verscherping bij de occlusieven
in het noordoosten van Belgisch-Limburg twintig jaar geleden als een nog niet
werkende tot een variabele regel te beschouwen was. Het materiaal staat niet toe
alle parameters van de variabiliteit te controleren. Dat is vooral te betreuren bij de
leeftijdsparameter. De dynamiek van de ruimtelijke blijkt echter duidelijk uit de kaart.
Het gebied waar de verscherping nog geen categorische regel was, is op kaart 2
ineengeschrompeld tot een Kempens eiland rondom het stadje Bree L 360, met
een duidelijke uitloper naar de dorpen in het Maasdal ten zuiden van Maaseik L
37)
372 . De positie van dit eiland wordt van buiten en van binnen uit verzwakt. Het
eerste blijkt uit het toenemen van de frequentie der verscherping overal naar de
buitenkant van de kaart toe. Daarbij is het min of meer mogelijk een grens tussen
het gebied met categorische en dat met niet bestaande tot variabele verscherping
te trekken: in de plaatsen met een o of een 1 in de linker helft van de variërende
figuur heeft de verscherping zich volledig doorgezet. In de plaatsen met het getal 1
is het voorbeeld bijna telkens het woord kwag, dat nooit geïsoleerd, maar telkens
als attributief adjectief vóór het substantief jonk werd opgetekend (te Niel L 418 en
Zonhoven Q 1 gaat het om het adjectief stug resp. vlug in dezelfde positie).
Weliswaar is een eindconsonant voor anlautende j van het volgende morfeem in
Limburg normaal stemloos (Genk Q 3 kotjoŋk ‘kwaad jonk’ = kwajongen), maar in
de vaste verbinding kwag jonk heeft de stemhebbende obstruent zich blijkbaar
geïsoleerd kunnen handhaven. Te Bocholt L 317 is het enige voorbeeld met
stemhebbende geleg. Ietwat afgezonderd van het samenhangende relictgebied ligt
Eksel L 353, waar ik naast kwag jonk eveneens geleg met stemhebbende occlusief
optekende.
De stemhebbendheid werd in het eiland ook van binnen uitgehold. In het ten
noorden van Bree L 360 gelegen grote dorp Bocholt L 317, dat

37)

Het reikt wel niet meer over de Maas: in Sittard Q 20 had zich blijkens L. van der Heijden,
Zittesjen A.B.C. (Sittard 1927) in de jaren twintig de auslautverscherping al volledig doorgezet.
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38)

graag vooropgaat met vernieuwingen , stond zij op het punt te verdwijnen; in Bree
zelf kwamen in tegenstelling met alle kleine aangrenzende dorpen langs de west-,
zuid- en oostkant al verscherpingen voor (3, tegen 8 stemhebbende obstruenten),
terwijl Beek L 359, een klein dorp tussen Bocholt en Bree, ook reeds was aangetast
(4, tegen 7 stemhebbende). Een nieuwe enquête zou moeten duidelijk maken hoe
ver zich de verscherping een paar decennia na mijn opvraging als categorische en
variabele regel van buiten en secundair van binnen uit in het Breeërlands-Maaslands
gebied heeft doorgezet.
De tabel bevat aanduidingen over de invloed van een andere parameter: de graad
van algemeenheid van een woord. Komt een dialectwoord ook in de standaardtaal
voor en is het ook buiten het gebied waar de verscherping zich nog niet heeft
doorgezet, ruim verspreid, dan heeft het meer kans om met verscherpte auslaut
gerealiseerd te worden dan wanneer het slechts een beperkte verspreiding heeft
en niet door zijn standaardtalige realisatie kan worden beïnvloed. In de tabel staan
de woorden van de tweede soort allemaal bovenaan, die van de eerste onderaan.
Dat de substantieven bag en ruub, die in het standaard-Nederlands niet voorkomen,
tot het onderste deel van de tabel behoren, is hiermee niet in tegenspraak: de
gelijkenis in het consonantisme blijkt voldoende te zijn om een soort identificatie
met de Nederlands woorden big en raap te voltrekken, waardoor in het laatste geval
39)
de neiging tot verscherping nog versterkt wordt . Hoewel de realisaties van de
tegenhanger van het woord eg in hun fonologische structuur van dit woord sterk
afwijken (door de gerekte vocaal en door wat er na de g of ϰ komt), worden zij er deze keer wel terecht - mee geïdentificeerd, zoals ook uit de tendens tot wegval
van de auslautende dentaal blijkt. Het verschil in vocalisme is daarbij geen
hinderpaal, want dit past in een systematische correspondentie tussen Limburgse
lange en Neder-

38)
39)

Bocholt is de enige Breeërlandse plaats die de ontronding heeft opgegeven. Vgl. V. Verstegen,
De ontrondingsgebieden in Zuid-Nederland. H.TopDial 15 (1941), 299-304.
Deze vaststelling moet ietwat gecorrigeerd worden door de constatering dat de delen van het
onderzochte gebied waar de woorden schob en plag niet gebruikt worden, grotendeels in het
areaal met verscherping vallen. Maar dit geldt ook voor ruub.
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landse korte klinker in gevallen als vaat ‘vat’, weeg ‘weg’, smeed ‘smid’ enz., met
Limburgse analogische rekking vanuit de casus obliqui. De lage plaats van eeg(d)
in de tabel past dus eveneens in het geheel van onze voorstellingen.
De derde parameter waarover iets - zij het ook te weinig - gezegd kan worden,
is de aard van de auslautende occlusief. De verdeling (twee gevallen met labiaal,
40)
drie met dentaal , zes met velaar) van het materiaal is zeker niet gelukkig; de
gegevens volstaan ook niet om uit te maken of de ene stemhebbende occlusief
gemakkelijker in het aantrekkingsveld van de auslautverscherping zou komen dan
de andere, hoewel toch opvalt dat alle gevallen met dentaal een hoog percentage
stemloze realisaties hebben. Een van de drie occlusieven, de g, heeft eigenlijk geen
tegenhanger in het Nederlands en de omringende dialecten; hij blijkt ook niet alleen
in de auslaut regressief te zijn. Uit de getallen, meegedeeld bij de bespreking van
de afzonderlijke woorden, blijkt dat er nogal eens een stemhebbende fricatief γ de
41)
occlusieve g in de auslaut kan vervangen . Een ander aspect van de geleidelijke
verdringing van de g uit de besproken dialecten is het veelvuldige voorkomen van
ϰ (67 ×) in plaats van k (59 ×) in geval van verscherping. Hierdoor wordt de tendens
versterkt, in alternerende vormen uitsluitend de fricatief te gebruiken in plaats van
de occlusief (ruggen met -γ-i.p.v. -g-).
Ik besluit. De bewering dat in het Nederlands de stemhebbende obstruenten bij
de apocope van erop volgende mnl. -ə automatisch stemloos werden tengevolge
van de werking van een eeuwenoude synchronische verscherpingsregel, is geen
constatering, maar een gevolgtrekking uit als feitelijkheden voorgestelde hypothesen
uit de generatieve historische grammatica. Deze hypothesen zijn: 1) dat de eenvoud
van een beschrijving in de rangorde der criteria voor de adequaatheid ervan helemaal
bovenaan dient te staan, 2) dat men met behulp van generatieve methoden voor
het eerst de dynamiek van de taalveranderingen zelf kan onderzoeken en dus verder
komt dan de structurele be-

40)
41)

Eeg(d) kan gedeeltelijk ook als een geval met velaar beschouwd worden.
Op die manier verschijnt er uitzonderlijk toch nog een stemhebbende fricatief in de auslaut.
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schouwing, die er slechts in slaagt. resultaten van zulke veranderingen met elkaar
te vergelijken. De eerste hypothese wordt in het concrete geval dat hier is onderzocht,
tegengesproken door de dialectologische feiten. Ik wil daarmee niet zeggen dat
eenvoud geen criterium zou kunnen zijn wanneer men moet kiezen tussen
mogelijkheden waaronder op geen andere manier een waardehiërarchie kan worden
aangelegd; wel wil ik uitdrukkelijk vaststellen dat conformiteit met de feiten de
volstrekte voorrang verdient boven de eenvoud. En voor zover de feiten
controleerbaar zijn, stemt de ingewikkelder stelling van twee auslautverscherpingen
er stukken beter mee overeen dan de eenvoudige van de ene verscherping.
Generatief gesproken: we hebben een geval van external evidence dat heeft te
primeren over de simplicity. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de verscherping
op het ogenblik niet als een synchronische regel zou werken. Op grond van het
geconstateerde kan dit echter veel beter verklaard worden door een in de loop van
de tijd ten gevolge van de vier besproken regels trapsgewijze toegenomen neiging
tot realisatie van uitsluitend stemloze obstruenten in finale positie dan door de
speculatie van een sinds de oudnederlandse periode dwingend werkende
auslautverscherping. De huidige stemloze uitspraak van de eindmedeklinker in
ontleningen die in de oorspronkelijke taal een stemhebbende hebben, is hiermee
natuurlijk niet in tegenspraak.
Wat de tweede stelling betreft, ik heb het door Van Marle gepostuleerde
dynamisme in het Nederlands en de Nederlandse dialecten nergens aan de gang
kunnen zien (wat hij vanzelfsprekend ook niet heeft gekund). Daar waar er slechts
stemloze obstruenten in de auslaut worden aangetroffen kan ik slechts resultaten
zien; of die door de dynamiek van één of als resultaat van twee verscherpingsregels
uit stemhebbende obstruenten zijn ontstaan, daarover kan ik op grond van die
gegevens alleen slechts speculeren, wat Van Marle feitelijk ook doet, terwijl hij zijn
speculaties als feitelijkheden voorstelt. Dynamiek heb ik wel gevonden in het
inkrimpende Limburgse relictgebied met stemhebbende auslautende obstruenten.
Het gaat om een soort dynamiek die aan de voorstructuralistische en de
structuralistische dialectologie al lang bekend was en die te maken heeft met invloed
van het ene dialect
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op het andere en uitstraling van de standaardtaal door z.g. extralinguistische factoren.
Ik geef graag toe dat de betrekkelijke exactheid waarmee ik die heb kunnen
beschrijven, tot op zekere hoogte schatplichtig is aan in jongere tijd tot ontwikkeling
gekomen sociolinguistische werkwijzen. Met inzichten of speculaties van generatieve
aard heeft dit echter niets te maken.
In dit verband moet mij de wens van het hart dat aan twee linguistische modes
spoedig een einde mogen komen: 1) aan de afkeer - onder de dekmantel van
theoriebewustzijn - van moeizame speurtochten naar feiten, 2) aan het oncreatieve
doorlichten van het werk van anderen door middel van metafysische lampen waarvan
het licht door dogma's wordt geleverd.
J. GOOSSENS
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1)

Het vers van Hadewijch in de strofische gedichten

In het proefschrift van Tanis Guest hebben we een waardevolle bijdrage op het
gebied van Hadewijch's verstechniek gekregen. Zij heeft zich kennelijk grondig in
de Strofische Gedichten verdiept, zo zeer zelfs, dat zij in tegenstelling tot de meeste
Nederlanders, Van Mierlo b.v., die Hadewijch een moeilijke dichteres vinden, ‘her
complicated stanzas...easily readible’ noemt, wat dan volgens haar veroorzaakt
2)
wordt door de ‘mastery of language’ van de dichteres . Haar vertrouwd-zijn met de
tekst blijkt, behalve uit de vele voorbeelden als bewijsplaatsen voor haar uitspraken,
ook uit de meestal voortreffelijke vertalingen in het Engels die zij van de citaten
geeft; de gevallen waarin zij m.i. de tekst niet begrepen heeft, zijn betrekkelijk
zeldzaam. Het is een boek waarin zeer veel op een intelligente wijze behandeld
wordt. Ieder die zich voor de verstechniek van Hadewijch interesseert, zal het naast
de inleiding van Van Mierlo bij zijn uitgave van de Strofische Gedichten en de studie
van Mia van der Kallen als handleiding willen gebruiken. Dat neemt niet weg, dat
men dikwijls

1)

2)

Naar aanleiding van het Londense proefschrift van Tanis Guest, ‘Some Aspects of Hadewijch's
poetic Form in the “Strofische Gedichten”’, The Hague, 1975.
In het eerste hoofdstuk, ‘Approach to Hadewijch’, geeft zij, na een discussie met De Paepe,
haar mening over wat Minne bij Hadewijch betekent. Ik heb daarover in dit tijdschrift ook het
mijne gezegd (deel LXXXVII, blz. 241-259) en kom daar niet op terug. In het tweede hoofdstuk
behandelt zij de strofevormen, in het derde het rijm. Daarna komen ‘Sound and Music’ aan
de beurt met als onderdelen alliteratie en assonance, enjambement, ritme, accent en
toonhoogte, het probleem van de muziek. Hoofdstuk V heet ‘Repetition’, VI ‘Psychology and
Style’ met ‘paradox, contrast, personification and semi-personification, Minne as a personality,
irony’. De volgende hoofdstukken heten ‘Imagery: Nature and Society’, en ‘Imagery: Der
minnen Lant; General Remarks’. Dan komen ‘Aspects of Internal Form’ en een ‘Supplement’,
waarin zij een analyse geeft van de liederen XIV, XLII. Een appendix geeft nog een tabel
betreffende de verdeling van manlijke en vrouwlijke rijmen.
blz. 247.
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met de schrijfster van mening zal verschillen. Het is ondoenlijk op al die gevallen in
te gaan. Daarom lijkt het me beter een eigen beschouwing over enige fundamentele
kwesties te geven, waardoor de discussie over het onderhavige onderwerp mogelijk
een nieuw facet krijgt en mijn bezwaren tegen het boek van Tanis Guest voldoende
duidelijk zullen worden.
Een van haar bevindingen is, dat Hadewijch de inhoud van haar gedichten liet
prevaleren boven de vorm; dat zij de grotendeels van de troubadours afkomstige
verstechniek zelden consequent doorvoerde, kennelijk omdat anders de vrije
gedachtenontwikkeling gevaar liep. Het maakt de indruk, dat zij vorm en inhoud min
of meer als aparte grootheden beschouwt. Ik citeer, willekeurig: ‘in the conflict
between content and form, the form, as always, took second place’ (blz. 54). In
overeenstemming daarmee ziet zij de vorm bijna steeds als middel om nadruk aan
de inhoud te geven. Wel spreekt zij een enkele keer ook van ‘fluidity’ of van ‘the
musical value of a poem’, maar de keren dat zij de woorden ‘emphasis’ en ‘to
emphasize’ gebruikt, zijn niet te tellen. Uit haar hele studie blijkt, dat zij eigenlijk
geen gevoel heeft voor wat men wel de zinnelijke gestalte van het vers genoemd
heeft, d.w.z. voor de eenheid van vorm en inhoud. Toont Hadewijch zich in haar
strofische gedichten dan alleen maar als een vrouw met een zeer uitgebreide en
effectieve taalbeheersing, die de versvorm gebruikt om haar gedachten zo
nadrukkelijk mogelijk weer te geven? Of is zij een kunstenares die zingt, af en toe
zingen móét, over haar ervaringen en gevoelens, waarbij de realisatie in woorden
vibreert met die ervaringen en gevoelens zelf? Wat iets anders is dan daaraan
nadruk te geven. Ik moge op een paar facetten van haar dichterschap wijzen.
In de eerste plaats lijkt het me nodig vast te stellen, dat haar liederen voor de
zang bedoeld waren. Het merkwaardige is, dat Tanis Guest blijkens haar betoog
op het eind van het vierde hoofdstuk daarvan ook wel overtuigd is, maar zij maakt
er geen of nauwelijks gebruik van. Zij schrijft daar o.a.: ‘Van der Kallen remarks that
some of the irregularities may arise from the melody in Hadewijch's head; it is also
possible that this may explain some of the more difficult stanzaforms’. Zij besluit
dan, dat lied XXXVI ‘seems rather untidy and
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clumsy when read; yet, set to music, it might well be very attractive. I have
experimented with this, and come to the conclusion that almost any tune is better
than none; but Hadewijch, of course, might disagree’.
Van waar toch weer die twijfel? Waarom zouden haar liederen niet gezongen
zijn? Men mag veilig stellen dat, totaal anders dan tegenwoordig, in de Middeleeuwen
vrijwel alle lyrische poëzie gezongen werd. Zo natuurlijk de kerkliederen en de
volksliederen; maar ook de liederen van troubadours en trouvères, Hadewijch's
3)
4)
voorbeelden . En eveneens de in het Latijn gedichte lyriek . Men zou van een
omgekeerde bewijslast mogen spreken: Zoals men voor bepaalde moderne poëzie
eventueel zou moeten bewijzen, dat deze op muziek gedicht is, zo zal men voor
een middeleeuws lyrisch gedicht in een voorkomend geval dienen aan te tonen, dat
de dichter tijdens het dichten geen melodie in zijn gehoor heeft gehad. In zekere
zin voelt Van Mierlo zich genoodzaakt dit te doen. In zijn Inleiding wijst hij allerlei
gevallen aan waarin overeenkomstige verzen in diverse strofen van een gedicht
een ongelijk aantal heffingen hebben, zodat een vast schema blijkbaar niet wordt
toegepast. Hij schrijft dan: ‘Met dien verstande zou men in sommige liederen de
moeilijk volgens het schema te lezen verzen op een van het schema afwijkende
wijze volgens hun natuurlijk accent kunnen lezen, zonder acht te geven op het
schema. En ik moet bekennen, dat ik veel voor deze opvatting voel. Dan waren ook
5)
deze liederen niet bestemd om gezongen te worden’ . De laatste conclusie steunt
m.i. echter niet

3)

4)

5)

Men kan dit in diverse boeken over muziekgeschiedenis vermeld vinden. Ik citeer b.v. uit The
Oxford Companion to Music van Percy A. Scholes en daarvan de tiende uitgave in de ‘reprint’
van 1975, blz. 643: ‘As for the music, it should be remembered that almost all poetry was in
those days intended for singing, so that the maker of the words of a poem had done only half
his task until a tune was wedded to them. Some troubadours are spoken of as making good
words and poor tunes, and vice versa, but at any rate they all had to provide both (though
they sometimes borrowed the tune)’.
Vgl. b.v. F.J.E. Raby in The Oxford Book of Medieval Latin Verse, Oxford 1959, in de paragraaf
over Latijnse gedichten in de elfde en twaalfde eeuw: ‘The first thing to remember about the
“lyrical” poems in the various collections is that they were meant to be sung and that the music
was, on the whole, more important than the words’. (blz. XV)
t.a.p. blz. 72.
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op goede gronden. De middeleeuwse muziek was geen maatmuziek, waardoor de
verhouding tussen tekst en melodie anders was dan wij gewend zijn. In mijn artikel
6)
Het Antwerps Liedboek heb ik er in dit tijdschrift op gewezen, dat daarin liederen
voorkomen met regels die meer of minder heffingen hebben dan de overeenkomstige
in de andere strofen van hetzelfde lied, blijkbaar zonder dat dit bij het zingen
hinderde. Bij kortere verzen zong men een of meer lettergrepen op meer noten, bij
langere splitste men een noot in tweeën of zelfs in meer om voor elke lettergreep
een noot te hebben. Het aantal heffingen van het vers was daarbij niet absoluut
doorslaggevend: doordat bij de muziek de vaste steunpunten van een regelmatige
maatindeling niet of tenminste veel minder voorkwamen, was er meestal een minder
7)
dwingend samengaan van vers- en muziekritme. In mijn In de Voorhof der Poëzie
heb ik daar reeds op gewezen met een voorbeeld uit Een devoot ende profitelyck
Boecxken. Ik kan daar nog aan toevoegen, dat in deze liedbundel na elke melodie
behalve het daarbij opgegeven gedicht nog een aantal andere liederen worden
afgedrukt die op dezelfde wijs gezongen kunnen worden, maar waarvan het metrum
meer dan eens totaal anders is.
Ik meen rustig te kunnen stellen, dat ook voor Hadewijch in dit opzicht heeft
gegolden wat een drietal eeuwen later nog mogelijk was, zodat overeenkomstige
verzen met een ongelijk aantal heffingen geenszins de stelling weerspreken, dat
Hadewijch haar liederen voor de zang heeft gedicht. Er is trouwens meer wat op
muziek wijst. In de eerste plaats zegt de dichteres het zelf meer dan eens. Tanis
Guest heeft acht plaatsen gevonden waar Hadewijch singhen of sanc gebruikt. Maar
ook schrijft zij: ‘I have found the same number of cases where “spreken”, “segghen”
or similar words are used in contexts where “singhen” would be possible. Since
“sing” is conventionally used in lyrical poetry which has no connection with music,
no definite conclusions can be drawn from this’ (blz. 86). Hiertegen merk ik op, dat
ik graag de bewijsplaatsen zou willen zien waar ‘sing’ in dertiende-eeuwse Neder-

6)
7)

dl. XCI, blz. 242 vlgg.
Wassenaar; tweede druk 1971; blz. 32.
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landse teksten voor eigentijdse niet gezongen lyrische poëzie is gebruikt. Ik denk
8)
dat ze moeilijk te vinden zijn . Het voorkomen van woorden als ‘spreken’ en ‘segghen’
bij Hadewijch met de mogelijke betekenis van ‘zingen’ zegt trouwens niets tegen
de betekenis van ‘zingen’ voor ‘singhen’. De enig mogelijke indicatie van echt zingen
ziet Guest in II, 57-58:
Daer ic blide plach bi te sine
In singhenne, in sprekenne wilen eer,

maar deze passage, zegt ze, ‘might be taken to mean that she indulged in both
forms of expression; but it might equally be a mere form of words’. Dat laatste lijkt
me weinig waarschijnlijk; zegt ook weinig voor de omgekeerde bewijslast. Overigens
zijn de verzen 46-49 in hetzelfde lied van meer gewicht:
Mi sijn mine nuwe sanghe
Intoe in groten wenene bracht,
Die ic hebbe ghesonghen langhe
Ende van minnen scone hertracht.

De vraag is alleen, wat hier hertracht betekent. Rombouts en De Paepe vertalen de
laatste twee regels als: ‘die ik lange tijd heb gezongen en over de Minne schoon
heb gedicht’. Van Mierlo geeft in zijn glossarium voor hertrachten ‘uitdenken’, en
dat moet in dit verband wel op de dichterlijke werkzaamheid slaan. Ook de
betekenissen die Verdam noemt, leiden tot dezelfde conclusie. Maar dan maakt
Hadewijch een duidelijk verschil tussen zingen en dichten, en bedoelt ze hier wel
degelijk, dat zij de liederen gezongen heeft en ze òf op een bestaande melodie
gedicht, òf de melodie zelf gecomponeerd heeft, niet onwaarschijnlijk tegelijk met
het ontstaan van de eerste strofe.

8)

Verdam geeft zowel bij intransitief als bij transitief gebruik de betekenis van ‘dichten’ op, maar
de bewijsplaatsen doelen m.i. alle op echt ‘zingen’, in geen geval op iets als Virgilius' ‘arma
virumque cano’, eerder op het zingen door het volk. Zo b.v. ‘Noyt desgelike en hoorde geen
duvel singen noch lesen van liste’. (Eerste Bliscap van Maria, vs. 430). Dat de duivel zoiets
niet hoorde, wijst m.i. toch wel op ‘zingen’, niet op ‘dichten’. - De voorbeelden zijn overigens
alle van latere tijd dan waarin Hadewijch leefde.
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Er is nog een bijzonderheid die bijna zeker op zang wijst. Ik doel hier op de lange,
9)
ingewikkelde strofen die bij Hadewijch voorkomen. In mijn In de Voorhof der Poëzie
heb ik, in aansluiting bij Wolfgang Kayser opgemerkt, dat in vroeger tijd zulke
ingewikkelde strofen veel meer voorkwamen, wat mogelijk was doordat ze gezongen
werden. Als men later minder zingt en het kerklied minder invloed uitoefent, verliezen
de dichters in dit opzicht hun houvast en schrijven ze kortere strofen. Natuurlijk kan
een dichter één lange, ingewikkelde strofe geinspireerd neerschrijven. Maar de
volgende? Heeft hij dan het aantal regels, het rijmschema, de diverse regellengtes
met mogelijk een wisselend ritme zo in zijn geheugen, dat hij zonder na te tellen
een tiental strofen van dezelfde structuur kan vormen? Het lijkt hoogst twijfelachtig.
De melodie onthoudt men echter met alle details betrekkelijk gemakkelijk, als men
tenminste niet helemaal niet of slechts heel weinig muzikaal is. Nu meen ik, dat de
eerste strofen van liederen als b.v. XI en XXXVI zonder muzikaal patroon moeilijk
spontaan op dezelfde manier vervolgd konden worden. Wel verschillen de volgende
strofen hier en daar in regellengte, maar dat kan, zoals betoogd is, geen bezwaar
opleveren. Hoofdzaak is, dat de melodische structuur met alle variëteiten van
regellengte, ritme en rijmschema gehandhaafd is. Of Hadewijch op bestaande
melodieën dichtte, of die zelf gecomponeerd heeft, is niet uit te maken. In het laatste
geval is de melodie allicht niet ontstaan nadat het gedicht voltooid was, maar heeft
zij de muziek gelijk op met de eerste strofe gevonden.
Het is interessant de verschillen in regellengte nader te beschouwen. Tanis Guest
schrijft hierover: ‘if there is in fact a varying number of stresses in certain cases, it
10)
is almost certainly delibrate and not mere carelessness’ . Ik ben het daar wel mee
eens. Een vergelijking van overeenkomstig geplaatste, maar ongelijk lange regels
kan ons daarom iets vertellen van Hadewijch's dichterlijke techniek. In het kader
van dit artikel kan ik dit niet in extenso doen, maar het is toch wel mogelijk er iets
van duidelijk te maken.

9)
10)

blz. 146-149.
t.a.p. blz. 24.
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Laten we daarvoor van lied XXXVI de eerste verzen der diverse strofen vergelijken.
Op deze plaats zullen afwijkingen allicht het meest opvallen. Van Mierlo geeft hier
als meest voorkomende vorm vier heffingen op en dat is stellig ook juist. Ik schrijf
de regels onder elkaar:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hoe dat djaer hevet sinen tijt,
Dien minne ye ure benedide,
Die de wijdde van minnen wilt ommevaen,
Dien minne sijn quale sal ghenesen
Vonnesse van minnen
Ay, creature
Die minnen raet
Maer die van minnen raet ontseghet
Dien minne versiet, Met wat dat si,
Die minne es bi hare selve goet.
Ay, waer es minne dan,
Minne es al daer,
Nu moet god die ghene beraden

Door een geringer aantal heffingen dan vier vallen op de nummers 5 met 2 heffingen,
6 met 3, 7 met 2, 12 met 3. (De tornada laat ik buiten beschouwing wegens een
misschien iets andere melodie.) Even opvallend is, dat in dit grotendeels didaktisch
gedicht in Vonnesse van minnen (waarop volgt: Gheet diepe binnen Met innighen
sinnen) een emotioneler toon wordt aangeslagen. Nu eisen emotionele waarden
niet alleen een groter deel van de beperkt beschikbare bewustzijnsenergie op, ze
werken ook langer door dan meer neutrale inhouden. Daarbij lijkt het natuurlijk, dat
men in de zang langer op het woord vonnesse blijft ‘liggen’, m.a.w. er meer noten
voor gebruikt. Dat is dan bepaald niet om meer nadruk aan de term in kwestie te
geven: het is de gevoelstoon van vonnesse zelf die de ‘zinnelijke gestalte’ van het
vers mede bepaalt. Hier van nadruk spreken zou een verwarring van gevoelssfeer
en van intellectuele werkzaamheid zijn.
Dat we ons op deze plaats in het gedicht in sterker bewogen vaarwater bevinden,
bewijst ook het begin van de volgende strofe: een exclamatie. Was in het voorgaande
meer over de ziel in het algemeen
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gehandeld, hier wordt ze rechtstreeks aangesproken: ‘creature ende edel figuere’.
Het is een hoogtepunt in het gedicht. De volgende strofe verlaat de stijl van de
directe aanspreking, is ook minder emotioneel, maar blijft in dezelfde sfeer van het
wezen dat ‘minnen raet Na minnen verstaet’. Vandaar blijkbaar het vasthouden van
de stemming door het korte eerste vers.
In de volgende strofe is er een wending, reeds door het eerste woord aangeduid:
‘Maer die van minnen raet ontseghet’. Wat volgt, mist de emotie over de in minne
triomferende ziel en wordt weer min of meer didaktisch. Het zet dan ook rustiger
met een vier-heffingsvers in en evenzo gaat het in de negende en tiende strofe.
De elfde en de twaalfde strofe zijn weer heviger bewogen. Het gaat over degeen
die alles opoffert wat hij ooit bezat en toch de Minne niet vindt. Ook voor Hadewijch
is zij onbereikbaar. Het betreft voor de tweede keer de edele zielen en opnieuw trilt
de emotie sterker. Het eerste vers van strofe 11 kan men nog met vier heffingen
lezen, maar de eerste maat wordt door slechts één syllabe, een uitroep, gevuld. Dit
vers telt ook minder lettergrepen dan alle andere eerste verzen met vier heffingen.
Hoe de melodie ook geweest mag zijn, hier waren stellig meer noten beschikbaar
dan voor de lettergrepen in totaal nodig was, precies als bij de strofen 5, 6, en 7. In
strofe 12 lees ik drie heffingen; er zijn vijf syllaben. We hebben in deze passage
een tweede emotioneel hoogtepunt.
Strofe 13, in zekere zin een gebed, heeft een rustiger karakter en zet,
overeenkomstig de verwachting, met een vier-heffingsvers in.
De ruimte ontbreekt me om meer voorbeelden te bespreken. Wel is het echter
noodzakelijk naar het omgekeerde verschijnsel te zien: het voorkomen van aanzienlijk
meer lettergrepen in een vers dan in de overeenkomstige regels in de andere strofen
van een gedicht.
In heffingsverzen is het aantal syllaben per regel doorgaans niet gelijk wegens
het ongelijk aantal lettergrepen der dalingen. Er moeten bij de zang dus herhaaldelijk
noten opgesplitst worden om alle syllaben te kunnen plaatsen. Daarbij doet zich
iets bijzonders voor, nl. het versnellen van het zang/spreektempo der lettergrepen.
Men kan het vergelijken met een adagio in de muziek waarin passages met veel
tweeën-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

32
dertigste of zelfs vierenzestigste noten voorkomen, waardoor even de indruk van
een snel tempo kan ontstaan. Hoe nu ook de melodieën van Hadewijch geweest
mogen zijn, de deelnoten, bij opsplitsing ontstaan, behoorden samen even lang te
zijn als de ene waaruit ze voortkwamen. De indruk was op die plaats echter die van
een tempoversnelling. Een aardig voorbeeld vinden we bij Hadewijch in de zesde
strofe van lied XXXVI:
Anesiet u recht ende uwe natuere,
Die emmer minnen moet,
Ende mint der minnen beste goet.
Om hare te ghebrukene doet scone ghemoet;
So hebdi spoet;

Vs. 62, hier gecursiveerd, telt 13 lettergrepen tegen 9 van het overeenkomstige vers
in de eerste strofe: Weder tsi scade ochte bate. Als we mogen aannemen - het lijkt
het meest waarschijnlijk - dat in de eerste strofe het aantal lettergrepen ten naaste
bij overeenstemde met het aantal noten, dan waren in bovengeciteerd vers vier
opsplitsingen van noten nodig; m.a.w.: die lettergrepen duurden elk voor zich korter,
men moest er meer zingen in dezelfde tijd, het tempo leek versneld. Ik kan niet aan
de indruk ontkomen, dat Hadewijch in de volgende regel, So hebdi spoet, daarop
zinspeelt. Rombouts en De Paepe vertalen hier spoet terecht met ‘succes’, maar
evenzeer lijkt me Hadewijch hier met een zekere humor op het snelle zingen te
doelen, op de lijfelijk ervaren spoed.
Men kan mij tegenwerpen, dat in de derde strofe de overeenkomstige regel 14
syllaben telt en dat er ook verder op die bepaalde plaats verzen met 12 voorkomen.
Lat we zien, hoe dat zit. Ik schrijf alle zevende verzen onder elkaar:
1
2
3
4
5
6
7

Weder tsi scade ochte bate. (9)
In lichte, in wreet, (5)
Sine tone hare wijdde, hare hoechste scale (14)
Om hogher minnen ghenoech te sine. (10)
Alder minnen aert, (5)
Om hare te ghebrukene doet scone ghemoet; (13)
Dies toent hem minne hare rike gheleer (11)
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8
9
10
11
12
13

Ende minne met minnen u minne onthiet (12)
Dies gheeft si rijcheit menichfout; (8)
So heeftenne minne met minnen beseten, (12)
Dattene die minne in wee so went, (10)
Ane minne in overswaren bedwanghe. (12)
Ende alles der minnen gaen in hant (10)

Als het waar zou zijn, dat de zang in deze zevende regel 9 noten telde, dan kan
een regel van tien syllaben niet veel opmerkelijks hebben gehad: één noot splitsen
op de negen leverde nauwelijks enige versnelling in het uitspreken der woorden op.
Ook elf lettergrepen zullen nog min of meer als gewoon zijn gevoeld. Ik denk echter,
dat het met driemaal opsplitsen wel al wat moeilijker ging. Het heeft dus zin de
verzen met 12 syllaben of meer te beschouwen. Dat zijn de nummers 3, 8, 10 en
12.
De eerste, uit strofe 3, de langste van de reeks, zal tenminste een niet al te
geoefende zanger wel enigszins in ademnood hebben gebracht, waar de driemaal
voorkomende beginklank h nog het zijne toe deed. En wat was meer geschikt om
de wijdheid lijfelijk te doen gevoelen? - En passant wijs ik op een soortgelijk, maar
veel krasser voorbeeld (lied XXI, 20), met 18 syllaben, terwijl de overeenkomstige
regel in de eerste strofe er 8 heeft; en hier zelfs 5 keer een ‘anlautende’ h:
Hare wide wijt, hare hogheste hoghe, Hare diepste afgront,

Over no. 6 hebben we reeds gesproken. In no. 8 met 12 syllaben ligt de zaak iets
anders. Hier speelt de dichteres, als zo vaak, met verschillende betekenissen van
minnc. Nu kun je dat doen door op elk woord van zo'n enigmatische uitspraak de
volle nadruk te leggen, maar zoiets verveelt gauw. Om het raadselachtige, alleen
voor ingewijden duidelijk, te behouden, kun je beter je woorden in een snel tempo
11)
laten voorbijgaan . - In zekere zin hebben we hetzelfde in no. 10, ook al komt het
woord minne hier slechts twee keer voor.

11)

Vgl. ook Shakespeare, die af en toe een van zijn personen een levensfilosofie ten beste laat
geven in lange maar uiterst spitse tirades, die steeds vrij snel gesproken worden.
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Een ander geval is no. 12, met de context luidend:
Dat mi minne niet en es openbaer
Dat doet mi anghe,
Ende noch meer hem wee Die vaste hanghe
Ane minne in overswaren bedwanghe.
Maer dat en duerde niet langhe,
Gave minne al claer
hare ommevanghe
In die minne.

Hier zou de bedoeling van de langere, dus snellere regel misschien minder duidelijk
zijn, als de reden ons niet, evenals bij het vers dat ons punt van uitgang vormde, in
de volgende regel gegeven werd: ‘dat zou niet lang duren, dus gauw voorbijgaan,
als Minne maar enz.’ Trouwens, Hadewijch, die in deze strofe over haar eigen leed
begonnen is, objectiveert hier haar misère door het aan een ‘hem...Die vaste hanghe
Ane minne in overswaren bedwanghe’ toe te schrijven. Ze tracht blijkbaar afstand
te nemen: de toch zeker wel emotioneel geladen woorden ‘overswaren bedwanghe’
zouden daarom geenszins een korter vers mogen vullen; ze moeten, haast een
beetje nonchalant, wat sneller gezongen worden. Zo ontstaat er juist een schrijnende
tegenstelling van de inhoud der woorden en de snelheid van de zang, die echter
precies de onzekerheid van de dichteres verraadt.
Het is te betreuren, dat wij de melodieën van Hadewijch's liederen niet kennen.
Ze zouden, behalve dat ze een genot op zichzelf konden zijn, ons nog veel over
haar dichterlijke techniek kunnen leren. En dit zou, zoals in het laatst besproken
vers, weer het een en ander verhelderen van de gemoedsgesteldheid waarin de
dichteres bepaalde passages schreef.
Ritmisch belangrijk is het af en toe ontbreken van enigerlei daling tussen twee
heffingen, die daardoor op elkaar stoten. Tanis Guest zegt hierover op blz. 26: ‘we
sometimes find two, or even more, lifts occurring with no drop between them. This
is almost always where a heavy emphasis is desirable, and often in lines with a
considerable number of unstressed syllables elsewhere to preserve the balance of
the line’. Ze geeft als voorbeelden:
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XX, 60: Siet, dit eest dat ic bin,

en:
XL, 61: Maer gheen meester mach hem dies vermeten

Erg overtuigend zijn deze voorbeelden m.i. niet. Als men in het tweede Maer gheen
als opmaat leest, wat een normale lezing zou zijn en juist meester de volle nadruk
geeft, vervalt dit geheel. En door de rust tussen Siet en dit gaat er in het eerste wel
wat van het stotingseffect verloren. Er zijn sprekender en interessanter voorbeelden
van dit verschijnsel, zoals II, 15:
Set tóe crácht ende sínne,

waar het op elkaar stoten van toe en cracht met uiteraard een rekking van toe in
zichzelf een ‘toezetting van kracht’ is. Natuurlijk is hier ook ‘emphasis’, maar veeleer
heeft de versgang in zich wat de woorden uitdrukken.
Interessant is het eerste vers van lied XV:
Al es die tijt blide overal

Twee betoonde hoge ie-klanken die zich naar hun wezen gemakkelijk met een
opgewekte stemming verbinden; nog ingeleid door een onbetoonde dito; het
stotingseffect met rekking van tijt: het is de jubel zelf van de inhoud.
Iets anders ligt het in XLIV, 30:
Als: ‘die hanct, beide dat menne afsla’.

Het schokeffect is hier verminderd door de rust tussen hanct en beide. Maar het
eerste is als eind van de onderwerpszin hoog van toon, wat bij dit woord uiteraard
wèl expressief is. De betoonde inzet van de daarop volgende hoofdzin maakt, dat
de rust tussen beide woorden iets langer dan anders is. Bovendien is er een
melodisch effect: na deze twee hoog gesproken woorden daalt de toon merkbaar,
wat, samengaand met de versnelling van de volgende onbetoonde syllaben, weer
geheel overeenstemt met de inhoud.
Ik moge nog één voorbeeld geven uit lied XLIII, waarin Hadewijch
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haar onzekerheid en haar wanhoop uit, twijfelend of zij de Minne ooit ‘ghenoech’
zal zijn. In de vijfde strofe zegt zij:
Ay, fine minne, allene puere,
Wanneer maecti mi u so puer
Dat ic ghenoech si in natuere?
12)
Want mí es ál ónnatuér:

Rombouts en De Paepe vertalen deze verzen als volgt: ‘Ach edele Minne, die alleen
puur zijt, wanneer maakt Ge me zo puur, dat ik (U) voldoening geef zoals ik ben?
Want al (het andere) is mij onnatuur’. Bij de laatste zin plaatsen zij een noot; ‘d.i.:
strookt niet met mijn natuur’. Ik betwijfel of dat juist is. Waarom zou Hadewijch door
de minne ‘puer’ gemaakt moeten worden omdat alle andere zaken voor haar onnatuur
waren? Het oorzakelijk verband is mij duister. In vs. 44/5 zegt zij: ‘Wanneer maecti
(d.i. de minne) mijn natuere so fijn Al uwer natueren ghenoech te sine?’ Zij belijdt
hierin m.a.w. dat haar natuere niet zo voortreffelijk is; daarom smeekt zij Minne ook
om haar puer te maken, omdat bij haar alles onnatuur is. Dat is dan een uiterst
pijnlijke zelfbekentenis. Hoe dit ook zij, het laatste van de vier geciteerde verzen is
zeer emotioneel bewogen, ritmisch culminerend in het onmiddellijk op elkaar volgen
van twee heffingen met rekking en toonhoogte van de eerste: al. Niet om nadruk te
geven Het is de vertraging van de ontroering zelf.
Een ritmisch gevoelige plaats in het vers is de eerste syllabe. Deze komt meestal
na een rust, in zekere zin uit de stilte. Nu wordt een geluid in de stilte als sterker
ervaren dan wanneer het door een ander geluid wordt voorafgegaan. In dit geval
komt erbij, dat in Nederlandse

12)

In een discussie over deze passage is tegen mij opgemerkt, dat allene in het eerste van deze
verzen niet ‘allene’ (d.i. ‘als enige’), maar ‘volkomen’ zou betekenen. Nu richtte mijn bezwaar
zich niet tegen de vertaling van dit vers, maar tegen het laatste. Overigens merk ik op, dat
Verdam de betekenis ‘volkomen’ niet opgeeft, maar wel als tweede betekenis ‘geheel een,
of eenig, onverzeld (lat. solus), hetzelfde als ons alleen, en even algemeen in gebruik’. En
bij de betekenis ‘eeniglijk, alleenlijk, slechts (lat. solum, tantum)’ vermeldt hij ‘de nog heden
gebruikelijke en in 't mnl. evenzeer gewone beteekenis’. Ik zie geen reden hier van de vertaling
van Rombouts en De Paepe af te wijken.
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woorden het hoofdaccent gewoonlijk op de betekenisdragende lettergreep ligt. wat
13)
al evenzeer een versterking van de bewustzijnsconcentratie oplevert . Indien een
vers met een betoonde syllabe begint, werken beide oorzaken dikwijls tezamen,
wat dan de heffing een bijzondere kracht verleent. In hoever de melodie bij Hadewijch
invloed op de inzet van de versregels heeft gehad, weet ik niet, maar wel heb ik de
indruk, dat zij haar verzen niet zo vaak met een heffing begint. Doet zij het toch,
dan heeft dat doorgaans een bijzondere zin. Zo b.v. XXI, 35/36:
Aý, diet wérct, god ghéve hem goét!
Fiére hérte en wás noyt bloéde.

Er is in beide regels stellig sprake van nadruk. Maar er is meer. De snelle
bewustzijnsconcentratie aan het begin, het tegen de gewoonte van een zachte
aanloop ingaan heeft nu juist het wezen van het ‘fiere herte’ in zich.
Een geheel ander geval, slechts uiterlijk lijkend op het voorgaande, is X, 38:
Dicke roepic hulpe alse die onverloeste.
Lief, wanneér ghi cómen sélt,
So noepti mi met nuwen troeste,
So ridic minen hoghen telt,

Het is een aanroep; in zover krijgt Lief nadruk. Maar ook is waar, dat na de
wanhopige voorgaande regel dit woord plotseling opstraalt op die geaccentueerde
plaats tussen twee rusten, met de hoge heldere ie-klank en de zachte l als inzet,
en dat bij de warme, vertrouwelijke inhoud.
Eveneens een emotionele situatie komt voor in XXXVI, 113:
Ay, waer es minne dan
Als mense en can
Vinden, selc man
Die toeset al dat hi ie ghewan
Ende nochtan minne niet en vent,

13)

Ik heb hierover uitvoeriger geschreven in In de Voorhof der Poëzie, blz. 40-43.
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Het gaat hier om het wanhopige van het niét kúnnen vínden van de Minne; can en
vinden hebben een uitzonderingspositie: het eerste als rijm met de spanning van
het enjambement, het tweede als het geaccentueerde versbegin. Beide gaan tegen
de gewone versgang in; beide hebben de spanning in zich waarin de dichteres zelf
verkeert.
Een punt van discussie is geweest vs. I, 2:
Cort die daghe ende die nachte langhe

Van Mierlo wil, geheel onnodig, Cort niet als heffing lezen, omdat de overeenkomstige
verzen in de andere strofen z.i. ook beter met drie heffingen gelezen kunnen worden.
Daarmee doet hij tekort aan de zin van het chiasme, waarvan de vier samenstellende
delen elk een emotionele waarde hebben. Tanis Guest wil hier spreken van
14)
‘secondary stress’ , maar lost daar niets mee op. Natuurlijk kan het voor een
gedetailleerde versstudie nuttig zijn een iets fijnere gradatie te maken dan alleen
de onderscheiding in al of niet geaccentueerd, maar daar gaat het hier niet om. Het
zou vreemd zijn, als Cort geen of een half accent kreeg, louter omdat verderop in
het gedicht de tweede verzen van enige strofen drie heffingen krijgen. Wist Hadawijch
dan op het moment dat ze de hier bedoelde regel schreef, dat zij in nog te dichten
strofen op deze plaats verzen met drie heffingen zou vormen? Het enig denkbare
argument dat hiervoor zou kunnen pleiten, kon zijn, dat de melodie dit vereiste,
maar Van Mierlo verwerpt die juist.
Interessant is vers. 20 in strofe 3 van lied XIII:
Het waer hem nu wel ongherede
Die nu woude pleghen trouwen;
Hem soude ghescien wel lede:
Met meneghen nuwen rouwen
Soudenne die vremde wrede blouwen
In meneghe nuwe vede,
Eer hi dat lantscap mochte scouwen
Daer minne haren vrient doet ghelede.

Het is me hier te doen om Souden(ne) met accent op de eerste letter-

14)

t.a.p. blz. 80.
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greep van de regel maar als functioneel woord met weinig eigen, concrete, betekenis.
Het kan hier niet gaan om ‘emphasis’. Het is een melodisch effect, het doorzingen
van de ou-klank. De rijmen trouwen, rouwen, blouwen, scouwen zijn in deze strofe
zeer belangrijk, waarbij onwillekeurig de klank zich associeert met een stemming
die in de vierde en vijfde regel zijn hoogtepunt vindt. In beide is er bovendien de
spanning van een enjambement, en nu zet de vijfde ook nog, betoond, met dezelfde
ou-klank in.
Hadewijch uit vaak een wens in de vorm van een irrealis zonder inleidend
voegwoord. Uiteraard zijn zulke verzen sterk emotioneel geladen, waarbij een
betoonde inzet past. Zo in de vijfde strofe van het wanhopige lied XXXV:
Waer henen is minne? in vinder niet.
Minne heeft mi al minne ontseghet.
Waer mi dat ye bi minnen ghesciet
Dat ic een ure hadde ghelevet
In hare hulde, hoe soet mi staet,
So sochtic ane hare trouwe aflaet;
Nu moetic swighen, doghen ende dueren
Scarp ordel met nuwen uren.

In deze bewogen strofe heeft Hadewijch al haar verdriet geuit: zij kan Minne niet
vinden; Minne heeft haar alle liefde ontzegd; àls die haar maar één uur haar
genegenheid had laten voelen - maar dit is nooit gebeurd - dan zou zij aan haar
trouw leniging zoeken (of toch: vergiffenis voor haar tekort schieten? Vgl. ‘scarp
ordel’ van vs. 40).
De emotie vinden we ook in de versvorm: de korte twee zinnetjes van het eerste
vers met de wanhopige vraag en het verdrietige antwoord; de betoonde inzet van
het tweede vers met Minne die haar verstoten heeft; de betoonde inzet van het
derde met de irrealis, de hevige teleurstelling dat zij nooit ervaren heeft één uur
(emotioneel op elkaar stoten van twee heffingen) van haar liefde; dan nog de
spanning van het enjambement van het vierde vers, en in het vijfde dat bewogen
korte zinnetje hoe soet mi staet, ‘hoe het nu ook met me gesteld is’; het zevende
vers, met de spijtige vaststelling dat zij nu wel moet zwijgen en een scherp oordeel
ondergaan, heeft de spanning en
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de rekking van het enjambement, dat het dueren zelf in zich heeft; het achtste vers,
beginnend met het betoonde Scarp (met de scherpe sc van de aanzet) is het
dissonerende slot van de strofe. Maar het hoogtepunt van Hadewijch's wanhopige
verdriet ligt m.i. toch in die irrealis van vs. 35.
Een ander belangrijk ritmisch verschijnsel is het enjambement. Tanis Guest wijkt
15)
hier van de meest gangbare begripsbepaling af en stelt iets anders voor . Zij schrijft:
‘Enjambement is usually defined...as the omission or curtailment of the pause
between lines, so that one line runs straight into the next. This, it seems to me, is
not so’. Zij citeert dan XL, 49-52:
Der minnen ghebruken dat es een spel
Dat niemant wel ghetonen en mach.
Ende al mocht dies pleghet iet toenen wel,
Hine const verstaen dies noeit en plach:

Daarna zegt zij, dat het hier geen kwestie is van het ontbreken van een pauze na
spel en het lezen van gelijke pauzes na de volgende regels. Bijna elke lezer zou in
feite zelfs bij een enjambement een lichte pauze maken op het eind van een regel.
De tweede en vierde regel zouden hier stellig gevolgd worden door duidelijke pauzes,
maar spel en wel krijgen waarschijnlijk elk zeer korte pauzes van nagenoeg dezelfde
duur, al is er bij wel geen kwestie van enjambement. Dan vervolgt zij: ‘The distinction
here, in my opinion, is one of pitch; in normal reading the pitch would rise on “spel”,
but drop or remain level, on “wel”. Also, where there is enjambement, the first word
of the following line is usually pronounced with much the same pitch as the end of
the preceding one, which is not otherwise the case, the total effect being to reduce
the emphasis on the rhyme-word. This, of course, would not provide an absolute
criterion, but in conjunction with the pause seems to provide the best possible general
rule; it is this combined test which I have employed’.
M.i. miskent de schrijfster hier het wezenlijke van het enjambement.

15)

t.a.p. blz. 70-71.
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Dit wordt niet gedefineerd als ‘the omission or curtailment of the pause between
lines’. Het gaat om het doorlopen van een zin van het ene vers in het andere. Een
ritmische stroom vraagt uit zichzelf om een geleding; een deel tussen twee
geledingen zou men ritmische spanningsboog kunnen noemen. Een vers is zo'n
ritmische spanningsboog, waarbij de afsluiting meestal door een rust tot stand komt,
maar het kan ook anders. Er is een natuurlijke neiging om zin en spanningsboog te
laten samenvallen. Wanneer een zin op het eind van de ritmische boog niet af is en
dus in het volgende vers doorloopt, ontstaat er een weifeling: de ritmische behoefte
aan een rust, de logische eis de zinsstroom niet te onderbreken. Dikwijls lost men
de moeilijkheid op door de ademstroom even te onderbreken door een korte
‘Luft-pause’, maar dit bevredigt meestal niet geheel, omdat het wezenlijke van het
enjambement erdoor verdoezeld wordt. Vele dichters hanteren het nl. als
expressiemiddel, b.v. bij woorden die een duur aanduiden. Dan is rekking van de
laatste syllabe aangewezen om het verseinde te markeren, en zonder rust te
vervolgen terwille van de zinslogica. Het spreekt vanzelf dat een enjambement nooit
de daling van toon heeft die we in een gewoon verseinde waarnemen, omdat het
midden in een zin voorkomt en dus de daling van toon van het zinseinde mist.
Tanis Guest ziet m.i. iets bijkomstigs als hoofdzaak aan. Daardoor komt het
waarschijnlijk, dat haar voorbeeld nauwelijks iets met enjambement te maken heeft.
Hetzelfde effect van toonhoogte met een heel korte rust kan ook middenin een vers
voorkomen, b.v. XII, 3: So sijn die edele die sijn vercoren. En dat ‘the total effect’
van het enjambement het verminderen van ‘the emphasis on the rhyme-word’ zou
zijn, bestrijd ik. Moet ik ‘emphasis’ opvatten als expiratorisch accent, dan is dat
dikwijls wel juist. Vestdijk heeft daar indertijd al op gewezen. Maar ‘the total effect’?
Het enjambement kan zoveel doen waar Tanis Guest blijkbaar geen oor voor heeft.
Hadewijch is zich van deze mogelijkheden stellig bewust geweest. Wel waagt zij
zich gewoonlijk niet aan gedurfde enjambementen die een zinsgroep doorbreken.
Misschien was de tijd daar nog niet rijp voor; waarschijnlijk ook, omdat de melodie
meestal na elke regel een (korte) rust zal hebben voorgeschreven, die middenin
een woordgroep
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minder goed paste. Maar herhaaldelijk hanteert zij het enjambement met treffend
effect. Van de talrijke gevallen moge een enkel voorbeeld dit illustreren. Ik kies
daarvoor de vijfde strofe van lied XXXI:
Haken, merren, beiden langhe
Na dien tijt, die selve es minne,
Doet versmaden vremde ghemanghe,
Ende toent verliese ende groete ghewinne.
Fierheit raedt mi dat ic hanghe
So vaste in minnen, dat ic bevanghc
Een wesen boven alle sinne:
Die toen verhoghet alle sanghe.

Hier driemaal een enjambement, expressief door de spanning en de rekking, geheel
passend bij het lange wachten en de poging, los van alles zo door de Minne omsloten
te zijn, dat zij zelf een wezen dat alle begrip te boven gaat, omvat; d.w.z. in de
duurzame mystieke ervaring verkeert.
Ook over de alliteratie is nog veel te zeggen. Tanis Guest behandelt deze samen
met de assonance en merkt op (blz. 63): ‘alliteration and assonance are used
primarily for their contribution to the poem as a whole, less commonly to stress a
particular point, and very seldom indeed as a display of the poet's virtuosity’. De
artistieke kwaliteiten komen bij haar echter niet tot hun recht. Voor haar maakt het
b.v. geen verschil, of de beginklank in een betoonde of een onbetoonde syllabe
staat en zelden heeft de kwaliteit van de klank haar iets gedaan. Op blz. 64 zegt zij,
dat in allerlei gevallen ‘the intention is clearly to emphasise the content’, en geeft
dan als voorbeelden:
XIV, 32:

Die den slach sleet wert selve gesleghen;

XVII, 67:

Ay, liet mi mijn lief lieve van minne
ontfaen;

Het wezenlijk expressieve verschil tussen deze verzen ziet zij blijkbaar niet. Dat
de scherpe sl de felheid van het slaan in zich heeft, waartegenover de zachte m en
l in de sfeer van de zachtheid der liefde passen, ontgaat haar. Zij zegt: ‘In all such
cases, of course, we have to remember that the precise effect of a sound in any
given context is
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largely governed by the meaning of that context; it is arguable that there are no
inherently “harsh” or “soft” sounds’, maar dit is hier te absoluut gesteld. Het is waar,
dat taalklanken niet elk voor zich een eigen gevoel representeren, maar wel
verbinden lage klinkers zich gemakkelijker met een stemming in mineur, hoge met
gevoelens van opgewektheid. Zo hebben stemloze explosieven en spiranten iets
fels, soms zelfs agressiefs in zich, waartegenover de stemhebbende zachter zijn,
donkerder, en zich daardoor uiteraard gemakkelijker met b.v. sombere stemmingen
verbinden. Ik ga daar nu niet verder op in en verwijs naar mijn In de Voorhof der
Poëzie, waarin ik op blz. 113-142 uitvoerig over zulke kwesties heb geschreven.
De voorbeelden zijn bij Hadewijch misschien niet overvloedig, maar zij zijn er en
dan meestal zeer duidelijk. Zo b.v. XXXIX, 53, overigens wel door Guest geciteerd:
Si can na hare ghetesen
Wel scermen onder den scilt,

Het omgekeerde vinden we in XLI, 16:
Hi levet wel dicke droeven dach.

Het gaat in zulke gevallen dus om de kwaliteit van de klank, die door de opvallende
herhaling versterkt wordt. Bij Hadewijch kan men die gevoeligheid voor klank ook
buiten de alliteratie opmerken. Als willekeurig genomen voorbeeld moge het begin
van de vijfde strofe van lied XLI dienen:
Ay, in alendeghen donkeren weghe
Laet ons die minne dolen wel,
In meneghen storme sonder seghe,
Daer si ons scijnt wreet ende fel;

In de eerste twee verzen, met sombere inhoud, hebben we steeds stemhebbende
medeklinkers voor betoonde syllaben (uitgezonderd Ay, maar dat maakt nauwelijks
verschil): l, d, w, l, m, d, w. In de volgende verzen, met de hevigheid van de stormen
en de wreedheid van Minne, domineren de st, sc en f, terwijl de w van wreet voor
de r en na de t
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van scijnt vermoedelijk zijn stemtrilling wel geheel of gedeeltelijk verloor.
Herhaaldelijk vinden we bij Hadewijch wat Geerten Gossaert de zinnelijke syntaxis
van het vers genoemd heeft, nl. het laten allitereren van woorden die naar hun zin
met elkaar in verband staan. Ik denk hierbij aan verzen als het reeds geciteerde
Wel scermen onder den scilt. Of:
Ic woude in uwen brant verblaken (XLIII, 49)
Vorwaerdeghe wort ende grote ghichten
Buten huus ende scone cost daer binnen (IX, 41/2)

Vooral het laatst geciteerde vers is een fraai voorbeeld van deze zinnelijke syntaxis.
Natuurlijk vallen deze woorden stuk voor stuk door de alliteratie sterker op, maar er
is meer. Het bij elkaar horen, juist ook in tegengestelde betekenis, wordt er
verrassend door verhelderd. En passant wijs ik erop, dat al die gevallen van gelijke
medeklinkers voor toonloze c, die Guest ook tot de alliteratie rekent, zo weinig
opvallen, dat ze m.i. deze en dergelijke effecten helemaal niet kunnen hebben en
gewoonlijk ook niet als allitererend worden beschouwd.
Hiermee meen ik een aantal, zeker niet alle, artistieke aspecten van Hadewijch's
verzen belicht te hebben die in de dissertatie van Tanis Guest niet of onvoldoende
te voorschijn zijn gekomen. Ik zou dit artikel derhalve kunnen besluiten, ware het
niet, dat zij in een van de volgende hoofdstukken, waar ik minder bezwaren tegen
heb, ook de paradox behandelt en wel op een manier die m.i. de kern van de zaak
verduistert. Op blz. 118 zegt zij: ‘Paradox is, of course, a sub-division of contrast,
and a little more than this, it is contrast carried to its furthest logical extreme, and
to a point beyond logic where, in Hade-wijch's view, faith must supersede reason’.
Dat laatste is wel juist, maar tegen haar ‘contrast carried to its furthest logical
extreme’ heb ik bezwaar. De beroemde paradox van Bertrand Russell over
verzamelingen die zichzelf mede omvatten, en andere die dat niet doen, gaat niet
zozeer over tegenstellingen als wel over grootheden die elkaar
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uitsluiten. De paradox is nu, dat er een geval denkbaar is dat aan beide elkaar
uitsluitende voorwaarden voldoet, m.a.w. de uitsluiting opheft. De populaire
toepassing is het geval van de scheepsbarbier die de opdracht heeft alle manlijke
schepelingen te scheren die zichzelf niet scheren, en geen andere. Wat doet hij nu
met zichzelf? Als hij zichzelf niet scheert, moet hij zich wel scheren, maar dan is hij
een zelfscheerder en mag hij dit niet doen.
Hoe gaat nu Tanis Guest te werk? Zij vergelijkt XXVIII, 45-50 met XXXIX, 12-15
met elkaar en merkt op, dat ze de eerste passage niet, de tweede wel als paradox
beschouwt, omdat ‘weakening the strong and healing the sick appear less startling
than making sages of the unlettered and fools of the wise...The main reason,
however, is that true paradox should produce a mental shock at the sudden
contradiction’. Zij ziet het wezenlijke van de paradox dus in het shockeffect, wat zij
even later nog nadrukkelijker zegt: ‘The instances which I consider as “paradox”...are
those in which I myself have experienced the “schock” while reading the poems and
in which the shock persists in subsequent rereading’.
Ik kan me voorstellen, dat het moeilijk wordt te beslissen, of je met een paradox
te doen hebt, als je meent dat deze een soort tegenstelling is. Dan wordt het vaak
ondoenlijk de grens te trekken en kan het voorkomen, dat het uiterlijk effect de
beslissing gaat brengen. Maar daarmee is niets van de innerlijke waarde gezegd.
Hadewijch weet het zelf echter heel goed en zegt het ook meer dan eens. Zo b.v.
in XXXI, 25-28:
Troest ende meslone in enen persoen
Dats wesen vander minnen smake;
Al levede die wise Salamoen,
Hi liet te ontbintdene so hoghe sake.

Rombouts en De Paepe vertalen de eerste regel als ‘Troost en mistroostigheid, om
de beurt’, maar dat staat er niet. En toch had Van Mierlo reeds de juiste vertaling
gegeven. In enen persoen kan niet anders betekenen dan: ‘in één, dus tegelijk’. En
meslone is ook niet ‘mistroostigheid’, maar ‘slechte bejegening’. Dat is nu precies
een
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paradox: vertroosting en een slechte bejegening, elkaar uitsluitende behandelingen,
tegelijkertijd in een en hetzelfde gebeuren van Minne ervaren; het is niet te begrijpen;
zelfs Salomo zou het niet kunnen.
Het is het gelijktijdig ondervinden van in het gewone leven elkaar uitsluitende
zaken, wat bij Hadewijch de paradox uitmaakt. Het is het onbegrijpelijke dat in de
mystieke belevenis ervaren wordt. De tegenstellingen zijn hierin niet tot een
paroxysme opgevoerd, maar één geworden in het algeheel opgaan in Minne.
Hadewijch zegt het meer dan eens, b.v. in XXXIII, 25:
Sat ende hongher, beide in een,

Ik wil zeker niet beweren, dat Tanis Guest niet ook goede voorbeelden van paradoxen
geeft. Wel, dat ik diverse van haar citaten niet als zodanig kan zien. Zo b.v. II, 28/9:
Soe suete es minne in hare natuere,
Dat si alle andere cracht verwint.

Hadewijch vindt naast meer traditionele telkens weer nieuwe poëtische middelen
om de verhoudingswijzen der minnenden tot Minne aan te duiden. In wezen blijft
de Minne echter onbegrijpelijk; om dit duidelijk te maken hanteert onze dichteres
de paradox, die we dus scherp moeten onderscheiden van de tegenstelling, die
altijd binnen de ervaarbare werkelijkheid blijft.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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Huygens, Suzanna en de luie Fabri van 1637
In de vorige jaargang van dit tijdschrift opende J. Smit zijn ‘Varia over Huygens en
de Huygens-studie’ met de verzuchting dat ondanks de bescheiden bloei die er
weer te constateren valt in de Huygens-studie, het toch in zekere zin ‘dood in de
1)
pot’ is: men bewaart een doodse stilte als er Hugeniana op de markt verschijnen
en zwijgt in plaats van de ‘losse wetenswaardigheden waarover men meent te
beschikken, onder verbetering, te publiceren’. Al maakt de wel wat erg losse hand
waarmee de schrijver vervolgens zijn eigen ‘losse notities’ kruidt met pluimpjes en
standjes het soms moeilijk om geheel voorbij te gaan aan wat geleerde heren over
elkaar in plaats van over Huygens te zeggen hebben, toch wil ik ingaan op enkele
door Smit te berde gebrachte zaken om daarbij, aan zijn opwekking gehoor gevend,
wat rechtzettingen, respectievelijk aanvullingen te geven.
Allereerst Susanne un jour (Smit p. 209-210). Huygens schreef dit gedicht van
acht korte strofen op 30 april 1623, ludibundus en raptim: in een speelse bui en
even ‘tussendoor’. Het is overgeleverd in drie autografen en Huygens heeft het
2)
bovendien in zijn Otia van 1625 laten drukken . Het is een Frans gedicht waarin
een afgewezen minnaar zijn weigerachtige beminde toespreekt. Alleen al doordat
deze als ‘Susanne’ wordt aangesproken, maar in elk geval door de laatste strofe,
wordt onmiddellijk bij de (Otia-)lezer de gedachte opgeroepen aan de welbekende
kuise Susanna uit de Bijbel.
Zoals zoveel van Huygens' poëzie, en niet alleen die van hem in deze periode,
zal ook dit gedicht wel gezien moeten worden als in de eerste plaats behorend tot
het literaire verkeer binnen een privékring, en niet

1)

2)

Overigens liet de kritiek zich niet geheel onbetuigd. Zo las ik bijv. dat Van Dorsten weliswaar
- terecht - niet te spreken was over Constantijn Huygens; zijn plaats in geleerd Europa, maar
hij zweeg daarover niet (cf. NTg 69, 1976, p. 568).
De Gedichten, ed. J.A. Worp, I, (1892), p. 295. Voor een beschrijving van de bronnen, zie
noot 79 (op p. 110-111) bij het artikel van Hellinga-Tuynman (zie n. 4 hierna), met correcties
en aanvullingen op Worp.
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als primair geschreven voor verspreiding in druk ‘urbi et orbi’ onder een willekeurig
lezerspubliek, ook al liet Huygens het later drukken. Op dat persoonlijke vlak, in
eigen kring, was het dan ook wellicht bestemd voor een weigerachtige schone, of
voor de afgewezen minnaar - als Huygens dat niet zelf was. Dàt Susanne un jour
inderdaad (mede) voor een bepaald iemand bestemd was, lijkt wel zeker: Huygens
vroeg Tesselschade er een afschrift van te maken, misschien alleen om een fraai
exemplaar te kunnen (laten) verzenden of geven, misschien (tegelijkertijd) om te
voorkomen dat aan het handschrift direct herkend zou worden uit wiens koker het
kwam. Voor wie het bestemd was, is niet bekend, al neemt Smit kennelijk zonder
meer als vaststaand aan dat het Suzanna van Baerle moet zijn geweest. Ieder
weigerachtig juffertje kan echter, als men onder dat aspect een vergelijking met de
kuise Susanna wil maken, in aanmerking komen om met die naam te worden
toegesproken in een al of niet plagerig versje. Maar ook als men wil aannemen dat
het op het persoonlijke vlak geen fictieve typeringsnaam was (zoals het voor een
Otia-lezer uiteraard wèl functioneerde): er zijn meer meisjes (en zelfs ‘nichtjes’) die
3)
Suzanna heten in Huygens' omgeving in 1623 .
Natuurlijk, hoewel Susanne un jour dus misschien niet rechtstreeks voor of over
Suzanna van Baerle geschreven was, juist de namengelijkheid maakte het in de
kring van gemeenschappelijke vrienden en vriendinnen (en familie) rondom de
dichter in april-mei 1623 mogelijk en voor de hand liggend om Constantijns gedicht
op te vatten als op háár gemaakt. En ook Suzanna van Baerle zèlf kon, - als zij het
tenminste al onder ogen heeft gekregen vóór het in 1625 in de Otia verscheen -,
Huygens' vers met de (ondeugende?) toespeling op zichzelf

3)

Voor het aan Tesselschade gevraagde afschrift, zie n. 10. Zie voor een ander nichtje Susanna:
Worp l, p. 211, n. 1. Díe Susanna en Constantijn hadden een gemeenschappelijke
overgrootmoeder. Deze zelfde overgrootmoeder was een zuster van Suzanna van Baerle's
grootmoeder. Men hoeft dus ook weer niet zó ver te zoeken als Smit p. 208 wil, om een
gemeenschappelijke voorouder voor Constantijn en Suzanna van Baerle te vinden: Jan Boghe
was de overgrootvader zowel van Suzanna van Baerle als van Constantijns moeder Susanna.
Zie de bijlagen by Huijgens' ‘Dagboek’ (n. 25 hierna).
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betrekken in verband, bijvoorbeeld, met haar afwijzen, kort voor het werd geschreven,
van Constantijns broer Maurits.
Smit gaat er ‘zijn romannetje dichtend’ (p. 210) van uit dat Huygens, solidair met
zijn afgewezen broer, het bewuste gedicht waarin hij ‘op geestige wijze gebruik
maakte van de namen-gelijkheid’, inderdaad bedoelde voor Suzanna van Baerle
als ‘subtiel plagerijtje’, waarbij hij, meent Smit blijkbaar toch, overigens ook wel een
zeker risico kon lopen ‘haar te irriteren’. Daarmee polemiseert Smit dan met een
publicatie van Hellinga-Tuynman die Susanne un iour in de titel voert en waarin
wordt gesteld dat Suzanna van Baerle Constantijns gedicht zou hebben opgevat
als plagend ‘naspel’ dat hij aan ‘het geval Maurits’ had gegeven. Het ‘gebruik van
haar naam’ zou zij volgens de auteurs als nogal ‘brutaal’ ervaren hebben - op speels
niveau dan wel! Daarop voortbordurend wordt de gedachte geopperd dat Huygens'
mooie achternichtje zich ‘uitgedaagd’ gevoeld zou hebben tot een ‘tegenzet’ en een
jaar later revanche zou hebben genomen op even speelse en plagerige wijze door
de rol die zij gespeeld zou hebben in de verwikkelingen rondom het publiceren van
de Otia van 1625. Over die verwikkelingen gaat dat artikel, waarvan de rest van de
titel dan ook luidt: ‘Hooft en Huygens' Otia’.
4)
Eerlijk gezegd zie ik nauwelijks verschil tussen beide scherpzinnige romannetjes .
Het accent ligt alleen een beetje anders: subtiel ‘bedoeld’ of brutaal ‘gevoeld’. Smit
spreekt primair vanuit de dichter,

4)

Er is eigenlijk maar één voorwaarde verbonden aan het presenteren van interpreterende
‘romannetjes’ aan vakgenoten: hoe roman-tischer de interpretatie, hoe klemmender de eis
van verantwoording. Waarmee ik bedoel: wil men behalve met interpretatie die per se voorlopig
is, de Huygens-studie met een duurzame(r) bijdrage dienen, dan moet men het verzamelde
materiaal waarop men zich baseert (met daarbij het ‘waar en hoe gevonden’) meedelen, zodat
het voor anderen beschikbaar komt: bruikbaar, controleerbaar, corrigeerbaar en aanvulbaar
is. In dat opzicht is het artikel in European Context; Studies....presented to Theodoor Weevers
(Cambridge 1971), getiteld Svsanne vn iovr: Hooft en Huygens' OTIA door W. Hellinga en P.
Tuynman (p. 81-119) voorbeeldig: het gebruikte materiaal is volledig te raadplegen, alle feiten
en data zijn overzichtelijk bijeengebracht; terecht herkent Smit daarin, impliciet, vooral de
hand van de als tweede genoemde auteur. Huygens' gedicht Susanne un jour komt in dit
artikel voor op p. 98 en 99 (met de reeds genoemde n. 79).
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Hellinga-Tuynman confabuleren voornamelijk een reactie van Suzanna van Baerle
op het gedicht, ter verklaring van de vreemde kwestie van het lofdicht voor de Otia
dat Huygens aan Brosterhuysen toeschreef, maar dat (onverwacht en anoniem)
door Hooft werd gemaakt. Het artikel van laatstgenoemden gaat dus in feite, hoewel
Smit anders suggereert, helemaal niet over Huygens' Franse gedicht Susanne un
jour zelf. Inhoud, thema (aanspraak van de geliefde door de afgewezen minnaar),
bronnen, niets van dat alles komt ook maar ter sprake; zelfs over het functioneren
ervan in 1623, direct na het ontstaan, wordt eigenlijk niets gezegd. Het is daarom
jammer dat Smit het nieuwe gegeven dat hij brengt met betrekking tot Huygens'
Susanne un jour inkleedt in een polemiek met juist dàt - voor het gedicht zelf niet
relevante - artikel, omdat daarmee het belang dat hij aan dat gegeven toekent, er
niet duidelijker op wordt. En wat die romannetjes rondom Huygens en zijn gedicht
aangaat: ik sluit me voor Susanne un jour graag aan bij wat Smit elders (p. 211-212)
opmerkt: ‘De biografische vraag wie en wat hem op het thema bracht’, is misschien
wel ‘niet zo biezonder belangrijk’, althans zolang we niet méér feiten kennen.
Smits nieuwe gegeven is een Frans schriftuurlijk lied dat hij als ‘bron’ voor
5)
Huygens' gedicht Susanne un jour aanwijst, en waarvan hij de tekst afdrukt . Dat
lied is een eeuw lang, tot aan de tweede helft van de 17e eeuw, buitengewoon
populair geweest. Het is een tienregelig ‘chanson spirituelle’ (een ‘dixain’) dat de
situatie beschrijft van Susanna (tijdens haar bad) die zich door twee grijsaards
belaagd ziet, en het bevat haar weigerend en vroom antwoord (vs. 5-10) op hun
poging haar tot onkuisheid te verleiden. Deze laatste zes regels zijn een

5)

Wat is ‘nieuw’? Land, die hierbij niet door Smit genoemd wordt, had in 1889 al een verband
tussen Huygens' gedicht en het Franse lied gelegd (zie n. 16). Of ook anderen een relatie
hebben aangegeven is mij uit de literatuur niet bekend. Smit zelf noemt het gegeven dat hij
naar voren haalt niet nieuw, maar hij brengt het in schrille tegenstelling met de volslagen
onkunde van een heel ‘team’ van ‘talrijke’ naamlozen die hij voor dat doel uit een in algemene
termen gesteld, conventioneel dankwoordje voor (ongespecificeerde) ‘hulp’ haalt. Als het niet
zo apert ridicuul zou zijn, zou men haast geneigd zijn Smit gerust te stellen: een dankbetuiging
maakt nog geen teamwork en - gelukkig - ook geen medeverantwoordelijkheid.
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bijna woordelijke weergave van de betreffende passage uit de historie van Susanna
6)
in het apocriefe boek Daniel . De beginwoorden (eventueel ook: ‘titel’) van dit lied,
‘Susanne un jour’, zijn ook de beginwoorden (en titel) van Huygens' gedicht, die
bovendien telkens als slot van elke drie-regelige strofe herhaald worden. De al
eerder gesignaleerde toespeling op de bijbelse Susanna wordt hierdoor des te
nadrukkelijker en welhaast onontkoombaar.
Huygens geeft in de Otia-druk (en in twee van de ons bekende drie handschriften)
zeer expliciet de verbinding aan tussen zijn gedicht en het Franse geestelijk lied.
Behalve het gebruik van het Frans en het steeds terugkerende ‘Susanne un jour’,
laat hij namelijk bovendien, nà het voor de laatste maal herhaalde ‘Susanne un jour’,
eerst de rest van de eerste versregel van het Franse lied volgen, en daarna het
eerste deel van de tweede versregel ervan (niet, zoals Smit p. 210 zegt, alleen de
tweede helft van de eerste). Duidelijk onderscheiden van het eigenlijke gedicht
(mede door plaats, respectievelijk afwijkende lettergrootte), vormt dit nu een soort
7)
‘onderschrift’ na de laatste strofe - die overigens kennelijk als geheel eerst ontbrak .
Huygens releveert daarmee zelf, met grote nadruk, de allusie op de bijbelse Susanna
in zijn eigen gedicht.
‘Het feit dat het (Franse religieuze) lied algemeen bekend was verandert de situatie
van Huygens' geestige gedicht’, zegt Smit p. 210, zonder daar nader op in te gaan.
Echter, de tekst van het Franse ‘chanson spirituelle’ is in elk geval van slechts zeer
ondergeschikt belang en maakt dat gedicht zeker niet ‘pas volledig begrijpelijk’,
zoals Smit p. 209 meent. Immers, die liedtekst voegt niets toe aan de badscène in
Daniel en kan Huygens' gedicht dus niet begrijpelijker maken dan het bijbel-verhaal
al kon doen (als dat tenminste iets begrijpelijk maakt): ook als Huygens' ‘onderschrift’
niet door iedereen onmiddellijk als rechtstreeks citaat uit het populaire schriftuurlijke
lied werd herkend, werd toch al, reeds in de laatste strofe maar zéker met de deux
viellards expressis verbis in dat ‘onderschrift’, op niet mis te

6)
7)

Daniel XIII, vs. 22-23; het gehele Susanna-verhaal: vs. 1-64.
Cf. n. 10.
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verstane wijze de benarde situatie van (de naakte) Susanna (in het bad) opgeroepen.
De grote populariteit van het Franse lied voegt misschien inderdaad een dimensie
toe, maar ook dat kan toch niet meer zijn dan nóg eens een extra versterking van
de allusie op de bijbelse Susanna.
Van andere orde is de vraag of Huygens' gedicht ook op de, of beter: op één van
de vele melodieën van het geestelijk lied gezongen zou kunnen worden. - Gaat Smit
daarvan uit als hij Huygens' gedicht een ‘lied’ noemt? - Mijn musicologische kennis
is niet toereikend om hierover uitspraken te kunnen doen, maar het lijkt me niet
waarschijnlijk. In elk geval heeft Huygens niet aangegeven dat het een ‘chanson’
is, zoals elders wel eens bij hem voorkomt; en hoewel Susanne un jour wel als
wijsaanduiding wordt gebruikt (bijv. een aantal malen in Karel van Manders Gulden
8)
Harpe van 1627) , kan het boven Huygens' gedicht toch niet zo worden opgevat:
daar is het een titel zoals Huygens die normaal boven zijn gedichten zet. In elk geval
ligt de relatie tussen Huygens' gedicht en het vrome lied anders dan bijv. die welke
W.A.P. Smit in een enkel geval heeft aangewezen tussen een lied van Hooft en de
9)
tekst van het daarbij als ‘wijze’ opgegeven lied .
Hoe is nu de verhouding tussen Huygens' Susanne un jour en het gelijknamige
geestelijk lied (dus: Daniel), en in hoeverre maakt dit Huygens' tekst begrijpelijk?
Smit p. 210 zegt alleen dat de slotwoorden ‘eenvoudig’ overgenomen zijn uit het
Franse lied. - Betekent dit dat ze daarmee ‘verklaard’ zijn in hun betekenis en
strekking? - De enige feitelijke overeenkomst tussen Huygens' Susanne en de
Susanne van het geestelijk lied is dat beide (impliciet jonge en mooie) vrouwen
geboden min versmaden. Dat het daarbij in het ene geval kennelijk gaat om een
aanzoek, in alle eer en deugd, van een jongeling aan een ongehuwde schone (in
geklede staat), en in het andere geval om een oneerbaar voorstel tot overspel door
twee wat oudere heren aan een gehuwde schone (die op dat moment bovendien
naakt is), doet voor

8)
9)

Zie Land (n. 16), p. 122; men leze aldaar p. 591 in plaats van 592.
W.A.P. Smit, Invloed van Italiaanse en Franse lied-teksten op verzen van Hooft, in NTg 55
(1962), p. 205-213, herdrukt in zijn Twaalf Studies (Zwolle 1968), p. 58-68.
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Huygens, naar het schijnt althans, niet terzake. En wat de vrome strekking van het
lied en Susanna's motief voor weigering betreft: daarmee heeft Huygens' gedicht
ook al heel weinig uit te staan.
Van het totale Susanna-verhaal bij Daniel blijkt bij Huygens, zoals ook in het lied,
alleen de episode van de ‘kuise Susanna in het bad’ in het geding, maar bij hem
volstrekt geïsoleerd en uit z'n vrome context gelicht. De rest: de wraak van de twee
overspeligen, oudsten en rechters van Israël, vanwege Susanna's weigering - zij
beschuldigen haar van ontucht -, de onrechtvaardige veroordeling en haar redding
door de latere profeet Daniel, die de valse getuigen afzonderlijk ondervraagt, spelen
in het geheel niet mee. Maar zelfs de twee grijsaards en hun onzedelijk voorstel,
die toch inherent zijn aan de bijbelse bad-scène, lijken bij Huygens eigenlijk
nauwelijks uit de verf te komen. Het blijkt bij zorgvuldiger beschouwing dan ook
enigszins gecompliceerd te liggen.
Inderdaad is er in de eerste zeven strofen slechts één, en dan bovendien een
uiterst beperkt, aspect waaronder Huygens' ‘speels’-profane versje in-het-amoureuse
verbonden kan worden met een devoot lied in-het-schriftuurlijke: alléén namelijk de
weigerachtigheid (de ‘kuisheid’), in feite volkomen los van het lied, respectievelijk
van het bijbelverhaal: de spreekwoordelijke ‘Kuise Susanna’. Maar in de laatste
strofe, en helemaal door het zeer expliciete ‘onderschrift’, wordt - plotseling en
dreigend bijna - de echte bad-scène, dus mèt naaktheid, bijbehorende grijsaards
en onkuis-eerloos aanzoek opgevoerd; en nu speelt de weigering van de bijbelse
Susanna juist géén rol. En die hele beroerde situatie à la Susanna wenst de dichter
zijn beminde Susanne dan toe als een soort ‘straf’ voor haar eerdere
weigerachtigheid (bij kuis en eerzaam aanzoek)! In die laatste strofe, die Huygens
bij het ontstaan van het gedicht blijkbaar pas in tweede instantie toevoegde - en
dáár voor het eerst - spelen àndere elementen van de bijbelse ‘Susanna in het
10)
bad’-episode mee: de gezichtshoek is plotseling totaal anders .

10)

Zie n. 79 bij Hellinga-Tuynman over het oudste handschrift: ‘Het gedicht eindigde eerst met
vs. 28; het gehele laatste couplet is in de marge toegevoegd’, met daaronder ook het
‘onderschrift’. Dat ‘onderschrift’ ontbreekt aan de versie waarvan Huygens een copie aan
Tesselschade vroeg, en die misschien voor gebruik op het ‘persoonlijk vlak’ was bedoeld: die
‘persoonlijke versie’ heeft dus aan het slot nà ‘Susanne un jour’ niet ‘d'amour sollicitée/ par
deux viellards’, waardoor deze versie wat minder cru lijkt. Enerzijds; anderzijds ontbreekt
daarmee dan juist in die persoonlijke versie de mitigering die kan ontstaan door aan een heel
persoonlijk klinkende ‘verwensing’ (in de laatste strofe) iets toe te voegen dat deze heel
duidelijk herkenbaar tot als het ware ‘alleen maar een citaat’ maakt, en daardoor iets van het
uiterst persoonlijke terugneemt.
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Bij Huygens blijft het bij een nogal ‘losse’ en ‘vrije’, zij het bijna overmatig benadrukte
en hybridische toespeling, die overigens niet beoordeeld zou moeten worden tegen
de achtergrond van de populariteit van alleen het Franse lied. Trouwens, niet alleen
de toespeling in Huygens' gedicht van 1623, maar ook dat Franse lied zelf moet,
zowel bij zijn eerste publicatie in 1548 als, nog steeds, 75 jaar later, geplaatst en
beoordeeld worden binnen het algemener kader van de geschiedenis van het toen
zo populaire Susanna-thema (en de populaire bad-scène daarbinnen). Het is
11)
voldoende een blik te slaan in de vele - ook recente - literatuur over dit onderwerp
om te ontdekken hoe buitengewoon vruchtbaar in deze periode de kuise Susanna
niet alleen in de literatuur (en in de muziek), maar ook in de beeldende kunst is
geweest. En de stichtelijke bad-scène uit het Susanna-verhaal die in de talrijke
toneelbewerkingen, in de volkstalen en in het Neolatijn, niet zo geïsoleerd naar
voren komt al krijgt hij zeker voldoende aandacht, heeft als aparte scène des te
meer aftrek gevonden bij de schilders (en hun opdrachtgevers), en dan met name
sinds het begin van de 17e eeuw. Wie deze zomer de tentoonstelling van Rubens
- van wie Huygens een groot bewonderaar was - in Antwerpen heeft bezocht, heeft
weer eens

11)

Wat de recente literatuur betreft, beperk ik me tot P.F. Casey, The Susanna Theme in German
Literature; Variations of the Biblical Drama (Bonn 1976, Abh. zur Kunst-, Musik- und
Literaturwissenschaft, Bnd. 214), wiens ‘Selected Bibliograpy’ zo'n 170 titels telt (ook voor
het Neolatijns drama). Van de oudere literatuur noem ik het grote artikel van R. Pilger, Die
Dramatisierungen der Susanna im 16. Jahrhundert, in: Zeitschrift für deutsche Philologie XI
(1879), p. 129-217. Wat de beeldende kunst betreft wil ik volstaan met een verwijzing naar
A. Pigler, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und
18. Jahrhunderts (2 vol., Budapest-Berlin 1956), I, p. 218-227 (Susanna im Bade) en 227-229
(Susanna vor den Richtern): ruim 280 Susanna's samen.
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12)

twee specimina van de vele Susanna's-in-het-bad kunnen bekijken . Het Franse
lied waar Huygens' gedicht tegenaan speelt, heeft bij hem geen andere functie dan
die van middel om een beeld op te roepen zoals bij Rubens te zien is.
Behalve de tekst van het lied en het feit van de populariteit ervan, deelt Smit nog,
als ‘losse wetenswaardigheid’, de namen van Lassus en Sweelinck mee, die beiden
toonzettingen voor het lied Susanne un jour hebben gemaakt. Maar hoe ‘los’ de
notitie ook, en hoe weinig direct relevant misschien voor Huygens' gedicht, men
helpt er de Huygensstudie zeker niet mee als men zijn afkeer van noten zo ver drijft
dat men zijn bronnen niet noemt. ‘Voorzover ik kan nagaan was Lassus de eerste
die het gedicht (van een zekere Guéroult) op muziek zette’, zegt Smit over het
Franse lied. Met een dergelijke mededeling kan niemand iets doen. Niet omdat het
Smits taak zou zijn geweest om dieper dan hij blijkbaar deed, op de geschiedenis
van de zeer vele toonzettingen, of zelfs maar op de eerste in te gaan, maar omdat
hij niet vertelt waar en hoe hij dan gepoogd heeft daarover iets te vinden, en zelfs
niet meedeelt waar hij Lassus als eerste vermeld vond. (Vgl. in dit verband de zeer
principiële opmerkingen van B. van Selm in het begin van zijn bespreking van
Strengholts uitgave van Huygens' Heilighe Daghen in de vorige jaargang van dit
tijdschrift.)
Zelf heb ik indertijd wat gegevens gezocht over het Franse lied waarop ik in
verband met Huygens' gedicht was gestuit, en ik ben toen bijna onmiddellijk terecht
gekomen bij het grote (en echt gemakkelijk vindbare) artikel van Kenneth Jay Levy
onder de titel ‘Susanne un jour’: the History of a 16th century Chanson, verschenen
in 1953 in Annales musicologiques. Moyen-âge et Renaissance, I, p. 375-408, met
o.a. een overzicht van 38 verschillende vocale toonzettingen tussen 1548 en

12)

Zie de Catalogus van deze tentoonstelling (29 juni-30 sept. 1977), no. 8 (p. 36-37) en no. 33
(p. 88-89), waar ook naar een artikel over Rubens en het Susanna-thema wordt verwezen.
Men zie in deze catalogus ook de ‘Kop van Medusa’ (no. 27, p. 76-77) waarover Huygens in
zijn autobiografie schrijft dat hij dát schilderij uit de vele van de ‘Apelles van onze tijd’, zoals
hij Rubens noemt, altijd voor ogen heeft (zie De jeugd van Constantijn Huygens door hem
zelf beschreven, uit het Latijn vertaald....door A.H. Kan, 1946, repr. 1971. p. 73-74).
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1642 en een lijst van zo'n 25 instrumentale toonzettingen. Met name het bibliografisch
en historisch gedeelte van dat artikel (p. 375-383) bevat voor ons allerlei aardige
en interessante wetenswaardigheden. Smit had daar behalve wat gegevens (en
literatuur) over de Hugenoot Guillaume Guéroult die het ‘chanson spirituelle’ dichtte,
ook kunnen vinden dat de eerste toonzetting niet van Lassus is, maar op naam staat
van de Lyonese componist Didier Lupi Second, wiens vierstemmige vocale zetting
samen met Guéroults tekst voor het eerst in 1548 in Lyon in druk verscheen.
Die oorspronkelijke toonzetting van Lupi werd in bijna alle andere vocale zettingen
na hem wel op de een of andere manier gebruikt, ook door de Zuidnederlandse
componist Orlando di Lasso, die overigens (naast instrumentale) twéé maal een
vocale zetting voor het lied maakte: in 1560 en voor een Duitse versie in 1576.
(Bovendien gebruikte hij het muzikale materiaal voor een mis in 1570 en voor een
magnificat in 1587.) Lassus' (vijfstemmige) vocale toonzetting van 1560 is de meest
populaire in het gehele complex van toonzettingen geworden, en geniet als enige
bij de musici van tegenwoordig nog een zekere bekendheid. Aardig voor ons is het
bijvoorbeeld ook te weten dat er naast Engelse en Duitse ook drie verschillende
Nederlandse vertalingen zijn geweest met vier vocale toonzettingen: 1572 twee,
13)
1581, en in 1642 nog een . Sweelinck - die Smit terecht noemt: Huygens kende
14)
hem ook persoonlijk, naar hij in zijn autobiografie vermeldt, en bewonderde hem
-, gebruikte de Franse tekst; als cantus firmus, in de Superius, gebruikte hij bijna
als enige Lupi's Tenor geheel ongewijzigd (Levy, p. 386). Vanzelfsprekend, - want
niet alleen iedere interpretatie, ook een materiaal-verzameling is principieel ‘voorlopig’
-, zijn er ook op Levy aanvullingen te geven. Zie bijvoorbeeld p. XXVII, bij de
bespreking van een ‘Susanne un jour’, in A. Curtis'

13)

14)

In de reeds genoemde Gulden Harpe (1627) komt op p. 204-205 nóg een schriftuurlijk ‘Liedt
van Susanna’ voor, dat óók ‘Op de wijse: Susann' vn jour’ gezongen moet worden. Zie voor
nog andere nederlandstalige Susanna-liederen, bijv. F. van Duyse, Het oude Nederlandsche
lied, dl. 3 (1907), p. 2571-2575.
Zie De jeugd van Constantijn Huygens, p. 24. Dat de muziek een grote plaats innam in het
leven van Huygens is gevoeglijk bekend.
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editie van Nederlandse klaviermuziek uit de 16e en 17e eeuw van 1961 in de serie
Monumenta Musica Neerlandica.
Maar genoeg hierover. Huygens' Susanne un jour wordt er niet bijbelser van,
noch wordt zijn ‘Susanne’ er Suzanna van Baerle door. En de vraag wie door zijn
‘Susanne’, wie dat dan ook was, was afgewezen, wordt er niet mee opgelost. Was
dat Constantijn zelf, zoals Jorissen in 1871 dacht, die in dit ‘straffe lied’ van Huygens
een heel persoonlijke ‘bittere afscheidsgroete’ ziet die Constantijn, gekwetst en
15)
teleurgesteld, ‘uit het hart is geweld’ ? Voorlopig lijkt het zinvoller de vraag te stellen
hoe Huygens en de Otia-lezers nu eigenlijk dachten over de verbinding van
afgewezen avances met de - bijbelse - deugdzaamheid van een vrome vrouw.
Moeten wij Huygens' Susanne un jour zien - om enkele van Smits epitheta te
gebruiken - als een heel geestig, briljant en heel luchtig gedicht dat ‘biezonder
elegant en geestig’ gebruik maakt van een devoot lied? Of meer als getuigend van
‘17e-eeuws gebrek aan delicatesse’ - om Smits woorden elders uit ander verband
(p. 207) te citeren -: als een parodie op het schriftuurlijke Susanne un jour, zoals
16)
Land in 1889 de verhouding tussen beide zag ?
Een ander punt: Smit geeft in zijn ‘losse notitie’ no. 6 op p. 212, wat hij noemt een
17)
‘poëzie-fragment’ van Huygens in het Latijn , met een vertaling waarop ik een nogal
ingrijpende correctie wil aanbrengen waardoor de regels voor Smit misschien wat
minder aangrijpend worden. Het betreft een vrij ‘prozaïsch’ versje van zes regels,
door Worp uitgegeven in het derde deel (1893) van De Gedichten, op p. 33. Worp
vermeldt daarbij dat het, doorgeschrapt, op hetzelfde blad staat als het in zijn editie
erboven afgedrukte zes-regelige Latijnse versje, dat Huygens dateerde op 28 april
(1637). De tekst zelf geeft in

15)
16)
17)

Zie Th. Jorissen, Constantin Huygens (Arnhem 1871). p. 147-148.
J.P.N. Land, Het Luitboek van Thysius, beschreven en toegelicht (Amsterdam 1889), no. 119
op p. 122.
Smit gebruikt ‘fragment’ kennelijk in navolging van Worp die het zo noemt; waarom is niet
duidelijk: de tekst is een afgerond geheel, maar het beeft geen titel.
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de vijfde versregel ook een aanwijzing voor datering: ‘Aprilis expirat, Kalendae sunt
prope’: April eindigt, het is bijna 1 mei.
Mijn aandacht werd in eerste instantie getrokken door de Fabri veterno pigriores
in de derde regel van dit versje. Huygens gebruikt eind 1647 de woordcombinatie
veterno pigrior ook in een brief aan Caspar Barlaeus; daar in een vollediger vorm,
die afkomstig blijkt te zijn uit een (inmiddels door de classici verworpen en daarom
uit de standaardtekst verdwenen) lezing van Martialis, Epigr. III, 67, vs. 2. Voor
Huygens' nogal cryptisch gebruik van de woorden veterno resinaque pigriores in
die brief, toegepast op typographi, heb ik gepoogd een verklaring te vinden die F.F.
Blok als een, wat uitvoerige, noot heeft opgenomen in zijn boek Caspar Barlaeus;
18)
from the Correspondence of a Melancholic (1976) . In het onderhavige gedichtje
is er echter niets duisters aan veterno pigrior dat als een ‘superlatief’ vergelijkbaar
is met wat Erasmus ‘comparatio per hyperbolen’ noemt, en wel ‘ab ipsa re’, zoals
19)
bijvoorbeeld: ‘(ipsa) stultitia stultitior’, of ‘ipsa fame esurientior’ .
Maar dit terzijde. Wat wèl duister bleek was in dit geval niet Huygens' fabri in deze
combinatie, maar Smits vertaling ervan. Laten we het gedichtje zelf bekijken. In de
20)
eerste twee regels schetst Huygens, in nogal plastische woorden , een beeld van
zijn zieke vrouw die, door

18)

19)
20)

De noot op p. 134-136. Het nootteken in de tekst is weggevallen maar behoort na printing
ink in r. 12 (p. 134) gelezen te worden. De brief van 4 december 1647 is (met een Engelse
vertaling) afgedrukt op p. 132-134. In verband met de uitlating van een student die Smit p.
204 citeert uit het ‘Nijmeegse teamwork’, over dat ‘moeilijk toegankelijke geleerden-latijn’, wil
ik er op wijzen dat in het boek van Blok een deel van de correspondentie Huygens-Barlaeus
in (Engelse) vertaling toegankelijk is geworden. Er was trouwens ook al een uitstekende
Nederlandse vertaling door D. Kuijper Fzn. van een 11-tal brieven, gewisseld tussen Huygens
en Barlaeus in begin 1645, in Zwaans editie van Huygens' Avondmaals-gedichten en Heilige
Dagen (Zwolle 1968, Zwolse reeks 68, p. 17-37). De Nijmeegse teamworkers, en niet alleen
hen, zou ik voor echt team-work in de Huygens-studie willen aanbevelen om bij dat moeilijke
Latijn de hulp van een (Neo)latinist in te roepen.
Erasmus, Opera Omnia, ed. J. Clericus, I, kol. 35 (De copia), en II, kol. 12 (Adagia), Leiden
1703 (reprint 1961).
Voor ons misschien wel wat te plastisch: ik geef de omschrijving van (de medicus) Junius
van het substantief singultus uit zijn Nomenclator (Morborum): convulsio ventriculi conantis
excutere quae tunicis suis impacta sint (: een soort kokhalsende hik of snik); en van screatus:
conatus reiiciendi de pectore sputi, aut pituitae potius (en hij laat er op volgen: vitium senio
peculiare) (: ‘crachement’, rochel, fluim); dit laatste hoort ook vaak bij tussire, en is dan het
opgehoeste slijm (in ernstig geval bloed) uitspuwen. Vooral voor de ‘kleur’ van dit soort
woorden in het Neolatijn kan men niet volstaan met alleen een klassiek-Latijns woordenboek.
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‘aphthae’ (spruw) gekweld, niet kan slapen, het vreselijk te kwaad heeft met haar
keel (of hoort voor Huygens zowel screare en singultire, als tussire, bij de
21)
‘aphthae’ ?), en die door koorts wordt verteerd. Maar het gedichtje bevat meer
elementen.
Blijkens de laatste versregels was de verhuizing uit het huis in de Haagse
Houtstraat vastgesteld op 1 mei. Het huis waar Huygens en Suzanna van Baerle
zo'n half jaar na hun huwelijk waren ingetrokken en waar ze nu bijna tien jaar hadden
gewoond, was al verkocht. Op 7 februari 1637 was de Zeeuw Apollonius Schotte,
22)
die sinds 1610 lid van de Hoge Raad was, de nieuwe eigenaar geworden . Het
nieuwe huis stond op het Achterhof of Prinsenplein. De bouw ervan was al in 1634
begonnen en nu was het dan eindelijk klaar, of liever, er waren blijkbaar, zoals dat
gaat, op het laatst allerlei vertragingen opgetreden in het opleveren van het nieuwe
huis. Al die tijd dat er aan gewerkt was, had meest Suzanna de zorg er voor op zich
genomen. Tijdens haar mans vele beroepsmatige afwezigheden had zij niet alleen
de financiële kant van de zaak verstandig en nauwlettend behartigd, zoals Huygens
in aantekeningen zijn goederen betreffend optekende, maar zij placht ook het oog
23)
van de meesteres over de bouw te laten gaan . Uit

21)

22)

23)

Keel-perikelen kunnen in de 17e eeuw bij ‘spruw’ horen. Vergelijk wat Hooft schreef aan de
arts Nicolaas Tulp in de zomer van 1636, over zijn vrouw die toen al enige tijd aan koortsen
leed: ‘Haere tonge is zeer beslaeghen, ende heel raeuw van 't schraepen, dat jk voor sprouw
aenzie, maar zy niet. bybrengende, dat haere keel onbekommert is.’ (zie de reeks brieven
aan Tulp: Hooft, Brieven, ed. Van Vloten, dl. III, 1857, no. 614-619 en 622-624, citaat uit 617).
Zie verder de passage hierna met n. 30.
Zie het zgn. ‘Dagboek’ van Huygens (n. 25 hierna), p. 12, huwelijk: 6 april 1627; p. 13, de
intrede in het huis in de Houtstraat: 14 october 1627; p. 29, verkoop van dat huis: 7 februari
1637.
Zie behalve Jorissen (1871) en J.A. Worp, Het Leven van Constantijn Huygens (Jaarboek
Die Haghe 1917/18), over huis en financiën: A.D. Schinkel, Bijdrage tot de kennis van het
karakter van Constantijn Huygens, ontleend uit aanteekeningen wegens het beheer zijner
goederen ('s-Gravenhage 1842), p. 61-63 (Huys ende Erve op het Achterhof ofte Princen
Plein); J.C. van der Muelen, Een oud Hollandsch huis uit de 1e helft der XVIIe eeuw. (Het
Huis van Constantijn Huygens te 's Gravenhage) in: Haagsch Jaarboekje voor 1889
('s-Gravenhage 1888), p. 67-84; J.K. van der Haagen, Het Plein, Huygens en Frederik Hendrik,
in: Die Haghe 1928/29, p. 6-38.
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Huygens' briefwisseling mogen we concluderen dat zij daarbij zeker ook wel steun
gehad heeft van haar zwager David de Wilhem die met Huygens' zuster Constantia
getrouwd was en die als raad en rekenmeester van Frederik Hendrik onder andere
moest toezien op de voortgang van de bouw van diens vlakbij gelegen paleis die
in dezelfde tijd aan de gang was.
Toen Huygens de bewuste versregels schreef, stapelden de zorgen en
zorgelijkheden zich voor hem op: hij heeft op dat moment zeker zorgen om Suzanna,
die - al een paar weken nu - ziek is, maar behalve dat (en misschien woog het juist
door de zorg om Suzanna allemaal wel zwaarder): nu wordt hij ineens geconfronteerd
met óók nog al die puur-practische materiële zorgen, die allemaal tegelijk op hem
afkomen. Dat is de situatie die Huygens weergeeft in het Latijnse gedichtje: een
zieke vrouw, een nog-steeds-niet-klaar huis, en dat aan de vooravond van een
verhuizing. Want dat is wat er staat. Niet, zoals Smit vertaalt, heren doktoren worden
door Huygens uitgescholden, en hij jaagt geen artsen door zijn woede op: tegen
het werkvolk gaat hij tekeer, tegen de werklui die de laatste hand aan het nieuwe
24)
huis moeten leggen en die liever lui dan moe zijn . En hij moet zich wel kwaad
maken om nog op tijd iets uit hun handen te krijgen.
Op grond van zijn - op een cruciaal punt onjuiste - vertaling (dokters in plaats van
werklui die Huygens zou uitschelden), gecombineerd met de aantekening in het
25)
zgn. ‘Dagboek’ van Huygens

24)

25)

Faber, zowel in klassiek als in Neo-Latijn, generice dicitur, zoals Junius zegt, qui e duriore
materia aliquid facit: ‘werkbaas van zwaar werk’ (in steen, metaal, hout e.d.). Zeer toepasselijk
in de context van Huygens' gedichtje is het volgende uit Comenins' Janua Linguarum:
Architectus aedificat, adjutantibus Fabris, securi et malleo operas suas peragentibus (De
Bouwmeester bouwt met hulpe van Werckluyden, die met de bijle en den hamer haer werck
verrichten).
Het lijkt mij niet overbodig om bij het gebruik maken van aantekeningen uit dit Dagboek van
Constantyn Huygens dat J.H.W. Unger voor het eerst uitgaf (als bijlage bij de derde jaargang
van Oud-Holland, in 1885) naar het afschrift van diens kleinzoon, nog eens met grote nadruk
te wijzen op Ungers' Inleiding daarin. Om de waarde van de aantekeningen (en zelfs van het
al of niet aanwezig zijn van een aantekening op zich zelf) er in te kunnen beoordelen, moet
men zich steeds realiseren dat het ‘Dagboek’ zoals dat voor ons ligt, niet alleen is
afgeschreven, maar zelfs ook waarschijnlijk is samengesteld in deze vorm door de kleinzoon
Constantyn (Lodewykszoon) Huygens, uit door hem verzamelde losse aantekeningen: zie
Unger p. VII, waar deze ook wijst op het zeer corrupte Latijn van de kleinzoon: een
waarschuwing extra, die wel van belang kan zijn (zie n. 32).
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26)

dat er opnieuw een crisis in Suzanna's ziekte was in de nacht van 29 op 30 april ,
las Smit dit gedichtje als directe neerslag, resp. preciese weergave van die
crisissituatie, en geeft hij dienovereenkomstig een nadere datering: ‘waarschijnlijk
in de nacht van 29 op 30 april’. Maar zouden deze versregels juist in die nacht zijn
geschreven? De zorgen om vrouw, niet-klaar huis, aanstaande verhuizing, zijn
gelijkelijk verdeeld over de zes regels: 2-2-2. In elk geval overheerst in deze
ontboezeming geen bezorgdheid om Suzanna, wat men in eerste instantie zou
kunnen verwachten als reactie op een blijkbaar vrij plotselinge, nachtelijke,
hernieuwde instorting die het ergste moest doen vrezen (gravissima).
Smit gebruikt het genoemde gedichtje, dat begint ‘Laborat aphtis uxor...’ om de
‘onwillekeurige’ aanname te corrigeren dat de ziekte waaraan Huygens' echtgenote
Suzanna van Baerle op 10 mei 1637, acht weken na de geboorte van hun dochtertje,
27)
overleed, de kraamvrouwenkoorts zou zijn geweest . Hij concludeert: ‘De ziekte
zelf zal dus waarschijnlijk de zgn. kwaadaardige spruw zijn geweest.’ Terecht
identificeert Smit op grond van het gedichtje de ‘Asphte’ die in het zgn. ‘Dagboek’
van Huygens voorkomen (bij 6 april 1637), als aphthae (spruw). Zijn verdere betoog
berust echter op de stilzwijgende gelijkstelling van de zeer ernstige ziekte van
Suzanna die het ‘Dagboek’ tweemaal vermeldt (bij 30 maart en 29 april), met deze
aphthae, waaraan zij blijkens het (tussen 28 april en 1 mei geschreven) gedichtje
leed en die dus ook, éénmaal, in het ‘Dagboek’ wordt genoemd (bij 6 april).
Klaarblijkelijk staat die gelijkstelling in zeer nauw ver-

26)
27)

Smit noemt deze in zijn betoog essentiële datum niet.
Deze veronderstelling heb ik noch bij Jorissen noch bij Worp gevonden. Schinkel, Nadere
bijzonderheden I (zie n. 34), p. 18, zegt: Suzanna overleed ‘twee maanden later, waarschijnlijk
aan de gevolgen’ van haar bevalling.
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band met Smits - onjuiste - interpretatie (en bijgevolg mogelijk onjuiste datering)
van Huygens' gedichtje.
Voordat Smits hypothese over de ziekte die Suzanna's doodsoorzaak werd, zijn
weg vindt in de Huygens-literatuur, is het niet overbodig de summiere gegevens
waarover wij beschikken wat nauwkeuriger te bekijken. Allereerst de
voorgeschiedenis. Op 13 maart 1637 beviel Suzanna van Baerle van een dochter
28)
- het eerste meisje na vier zoons -, die op 16 maart Suzanna gedoopt werd .
Dan volgt de eerste ‘Dagboek’-aantekening waarin sprake is van ziekte: bij 30
maart staat: ‘Acutissimo morbo, sub horam duodecimam nocturnam affligitur
charissima puerpera mea.’ Door een zeer gevaarlijke, plotseling optredende ziekte
wordt, tegen twaalf uur 's nachts, mijn allerliefste kraamvrouw getroffen. Acutus
(morbus) is niet alleen ‘acuut’, zoals Smit vertaalt, tegenover ‘chronisch’, maar bergt
ook de elementen ‘hevig, gevaarlijk’ in zich, en bovendien ‘snel verlopend’.
Acutissimus duidt op een zeer ernstige crisis (wellicht met vrees voor dodelijke
29)
afloop), hoogstwaarschijnlijk gepaard gaand met hoge koorts .
De volgende aantekening is die van 6 april: bij Suzanna openbaren zich de
raadselachtige Asphte, waarvoor Smit ons naar de aphthae (spruw) in de eerste
versregel van Huygens' gedichtje leidde. Huygens noemt daarbij geen koorts en er
is geen aanknopingspunt om aan een kritieke toestand te denken. De 17e-eeuwse
beschrijvingen localiseren ‘sprouw’ in mond/keel en wijzen op iets dat althans
vergelijkbaar is met wat tegenwoordig ‘goedaardige’ of mond-spruw wordt genoemd.
Deze op zichzelf betrekkelijk onschuldige slijmvlies-infectie in de mond, komt het
meest bij kleine kinderen, maar ook bij volwassenen voor, dan in het bijzonder bij
verzwakten en, volgens Van Beverwijck, met name na hevige koorts. (Het komt dan
ook o.a. bij stervenden voor.) Of aphthae (sprouw) echter medisch geheel samenvalt
met de huidige

28)

29)

De bevalling was voorspoedig verlopen: ‘Zoo blijde een kraamvrouw, na een' ligten
barensnood’, vertaalde Loosjes Huygens' woorden uit diens Vita propria (geciteerd door
Schinkel, Nadere bijzonderheden I (zie n. 34), p. 23).
Morbus acutus (haestige sieckte): praeceps, celer, pernicialis, subitus, subitaneus
(Kiliaan-Spanoghe).
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mondspruw, durf ik niet te zeggen: sprouw (ook wel: schuil) wordt bijvoorbeeld
tevens gebruikt voor oscedo in de betekenis van scheurbuik. Huygens' aantekening
hoeft in feite niet meer in te houden dan de constatering van het optreden van de
aphthae in de beperkte betekennis van ulcuscula (kleyne Sweerkens) in de
30)
mondholte .
Hierop volgt de aantekening van 29 april: ‘Effero aegram meam in domum affinis
Admiralii et nocte insequenti prosternitur in gravissimam recidivam.’ Suzanna was
op 29 april dus nog wel ziek; over aard en ernst van de ziekte wordt niets gezegd.
Kennelijk in verband met de verhuizing die, zoals we uit het gedichtje weten, op 1
mei moest plaats vinden, bracht Huygens haar naar het huis van zwager Philips
31)
van Dorp . Diezelfde nacht werd zij geveld door een hernieuwde, zeer ernstige
aanval. Van koorts: want taalkundig gezien moet wel febrim aangevuld worden, en
32)
niet het meervoud aphthas . Het moet een crisis geweest zijn die voor haar leven
deed vrezen. Niet voor niets werd drie dagen later een testament opgemaakt. - Tot
zover het ‘Dagboek’. - Op welke eerdere koortsaanval of -aanvallen kan recidiva
terugslaan? Bij de aphthae van 6 april werd geen koorts genoemd; bij de acutissimus
morbus van 30 maart mag men zeker wel (hoge) koorts veronderstellen, ook al
wordt die niet expliciet vermeld.
De enige verdere gegevens waarover we beschikken vinden we in het

30)

31)

32)

WNT; Kiliaan-Spanoghe; Johan van Beverwijck, Schat der Ongesontheydt, ofte genees-konste
van de sieckten, Het tweede deel, Boek I (Sieckten des Hoofts), Capittel XVI (De Sprouw);
Grote W.P. (1976).
H.E. van Gelder, Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen ('s-Gravenhage 1957),
p. 38, zegt dat Suzanna naar het huis van haar zwager Arent, en niet Philips, van Dorp werd
gebracht en daar is overleden. Arend, gehuwd met Suzanna's zuster Ida, was Hofmeester
van de Prins; zijn broer Philips, de (luitenant-)Admiraal, was met haar zuster Sara getrouwd.
Beiden woonden in Den Haag. Cf. A.D. Schinkel, bew. door J.A. Alberdingk Thijm, Constantin
Huygens en de familie Van Dorp, volgends handschriftelijke bronnen (Amsterdam 1863).
Recidiva febris is een normale verbinding; recidivus morbus eveneens. Huygens' afschrijvende
kleinzoon had misschien een niet al te duidelijke notitie onder ogen, en kan, mede in verband
met de moeilijkheden die hij ten aanzien van spelling en grammaticale zuiverheid blijkt te
hebben gehad in het Latijn (zie n. 25), een u als een open a hebben gelezen. Mogelijk is dus
dat Huygens zelf ‘in gravissimum recidivum’ schreef, waarbij dan morbum aangevuld kan
worden.
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gedichtje van 28, 29 of 30 april, dat zowel de aphthae en (misschien daarbij
behorende) moeilijkheden in de keel, als - daarnaast - koorts noemt, zonder een
causaal verband aan te geven tussen deze laatste en de andere verschijnselen.
Het beeld dat we uit deze beschrijving krijgen is niet dat van een acute, felle aanval
33)
van ijl-koorts , en de koorts overheerst zelfs ook niet in dat beeld. Als het gedichtje
van vóór de crisis van 29 op 30 april dateert, kan de gravissima recidiva febris
opgevat worden als een opvlammende piek in de op den duur uit-terende koorts
die het gedichtje beschrijft. Overigens, na die crisis kan er natuurlijk een toestand
van gloeiende, gedurige koorts (zoals er misschien daarvóór ook al was) zijn
ingetreden en dan kan het gedichtje eventueel díe fase beschrijven. Het gegeven
over de nachtelijke crisis laat dus zowel een datering van het gedichtje er vóór op
28 of 29, als er ná op 30 april toe.
Dit zijn de mededelingen; over de verdere feiten kunnen we kort zijn. Een dag
nadat Suzanna opnieuw instortte, op 1 mei, bracht Huygens volgens het ‘Dagboek’
de rest van het huishouden over naar het nieuwe huis. Hijzelf bleef ongetwijfeld bij
zijn vrouw. Op 3 mei ondertekenden Huygens en Suzanna een wederzijds
34)
testament . Een week daarna overleed Suzanna, de tiende mei 1637. Het ‘Dagboek’
geeft een notitie over haar begrafenis op de 16e; de volgende dag deed Huygens
zelf zijn intrede in het nieuwe huis, alleen.
Wat voor gevolgtrekkingen kunnen uit het bovenstaande gemaakt worden?
Allereerst moet opgemerkt worden dat uit Huygens' wóórden voor Suzanna's ziekte
in geen geval meer geconcludeerd kàn worden dan wat die ziekte dan was volgens
Huygens (en eventueel volgens zijn artsen). Uit zijn mededelingen over een niet
nader omschreven morbus, over febris en aphthae (zonder dat hij een verband
tussen die laatste twee aangeeft), is geen enkele aanwijzing te halen dat Huygens
zelf

33)
34)

Febris, febris ardens: koorts (Spanoghe); bij Junius is causus, febris ardens een (hoge) febris
continua.
Uitgegeven door A.D. Schinkel, Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en
zijne familie, dl. I (1851), p. 18-20. Suzanna ‘zieck te bedde legghende doch echter haer
verstande ende sinnen wel machtich’ (zie bij Schinkel, p. 21), was ‘blijkens hare handteekening
onder het testament, toen bijna niet meer tot schrijven in staat’ (Schinkel p. 22).
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die ‘aphthae’ beschouwde als de eigenlijke ziekte waaraan zijn vrouw tenslotte
bezweek, of alleen als begeleidingsverschijnsel, respectievelijk als complicatie van
die ziekte.
Zolang wij niet over meer gegevens beschikken, zullen we het hierbij moeten
laten en een diagnose (als zoiets al mogelijk is) van het ziekte-beeld dat Huygens
in zijn gedichtje geeft, moeten overlaten aan de medisch-historici. Smit, uitgaande
van de interpretatie dat het gedichtje een kritiek stadium in een met de dood
geëindigde ziektegeschiedenis beschrijft, tovert, omdat daarin aphthae (spruw)
voorkomt, op grond van de naam alleen, de huidige zgn. kwaadaardige (dat is de
35)
inheemse) spruw tevoorschijn, omdat die, in tegenstelling tot de huidige
mond-spruw, dodelijk kan zijn, - ook al is dat een volstrekt ander soort ziekte (een
aandoening van de dunne darm) en wijst bij Huygens niets daarop.
Instituut voor Neolatijn
Amsterdam, september 1977
GERDIEN C. KUIPER

35)

Het is mij niet bekend welke naam voor de ziekte met de verschijnselen van de 20e-eeuwse
inheemse spruw (als zo'n ziekte al als zodanig ‘bestond’) in de 17e eeuw in gebruik was.
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Het supplement op het Woordenboek Der Nederlandsche Taal:
een stukje geschiedenis
De geschiedenis van de beknopte uitgave (Editio minor) van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT) werd door mij in de Feestbundel-Kruyskamp
1)
beschreven . Nauw daarmee verbonden is de wordingsgeschiedenis van het
Supplement op hetzelfde hoofdwerk. In het navolgende willen wij de lotgevallen van
dat Supplement de revue laten passeren.
Aan het besluit van de regering om een beknopte uitgave van het Woordenboek
te doen verschijnen, kan eerst met vrucht uitvoering worden gegeven, stelt J.A.N.
2)
Knuttel in december 1940, als de oudste delen door een Supplement zijn aangevuld .
Op de aangehaalde plaats wordt de gebruiker voor het eerst officieel ingelicht
over een voorgenomen Supplement. Knutteis mededeling is de neerslag van een
uitvoerige correspondentie en discussie tussen de Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, de Rijkscommissie van Bijstand en de redactie van het
Woordenboek.
In april 1940 had de Minister de Rijkscommissie de volgende vraag gesteld: ‘Is
het niet wenschelijk en mogelijk reeds nu een bewerking van supplementen op
voltooide deelen van het Woordenboek ter hand te nemen? Zoodoende zou kunnen
worden voorkomen, dat het Woordenboek bij zijn voltooiïng reeds voor een groot
deel verouderd zal zijn.’ Het antwoord van de Commissie (d.d. 21 juni 1940), de
redactie gehoord hebbende, luidde:
‘De verwerkelijking van het Supplement, brengt iets meer moeilijkheden met zich
(dan de Editio minor; P.v.S). Dat Supplement toch zal niet door anderen dan de
redacteuren met hun jonge medewerkers

1)
2)

De Edito minor (EM) van het WNT, en Van Dale; in: Festschrift-Kruyskamp, (ter perse) Martinus
Nijhoff, 's-Gravenhage.
Zie Voorwoord WNT deel XV.
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zelven gemaakt kunnen worden en de tijd, dien zij er aan zullen besteden, zal dus
gaan ten koste van de voltooiïng van het groote Woordenboek zelf. Naar het ons
met de redactie voorkomt zullen in elk geval, voordat met het Supplement kan
worden aangevangen, de drie gapingen, welke het Woordenboek thans nog vertoont,
moeten zijn verdwenen. Zooals U bekend is, doen zij zich voor bij de K, de P, Q en
R en de S. (...). Daarna zou men dan, naar het ons aanvankelijk voorkomt, de
krachten dienen te verdeelen tussen de voltooiïng van het Woordenboek zelf (m.a.w.
de bewerking van het gedeelte, loopende van Tien tot het einde) en het Supplement.
Aan dit laatste bestaat zeker een groote behoefte, in het bijzonder wat betreft de
oudste deelen, welke nog geheel uit de 19e eeuw stammen, d.z. de deelen I
(A-Ajuin), II (Akant-Berispelijk), IV (G-Gitzwart) en X (O-Ooilam). Maar het is zeker
van niet minder uitnemend belang, dat het Woordenboek zelf binnen afzienbare tijd
gereed komt. Het zal dan ook zaak zijn, tijidg een regeling te ontwerpen, waarbij de
beide ondernemingen gelijkelijk tot haar recht worden gebracht.’
In juli 1940 maakt Knuttel buiten de redactievergadering gewag van het plan over
te gaan tot de voorbereiding van de bewerking van een Supplement op het
3)
Woordenboek . Dit is voor de toenmalige assistent-redacteur Kruyskamp aanleiding
om een uitvoerige brief (d.d. 9 augustus) naar Knuttel te zenden, waarin hij zich een
groot voorstander toont van het onderhavige plan (‘hierdoor immers wordt bereikt
dat er geen gaping behoeft te liggen tusschen de verschijning van het laatste deel
van het hoofdwerk en het eerste van de voorzetting’) en waarin hij enige opmerkingen
maakt over de uitvoering van dat plan: ‘Het is toch voor het welslagen daarvan van
het grootste belang dat de opzet weloverdacht is en dat juist die fouten vermeden
worden die bij de bewerking van het Woordenboek zelf begaan zijn. Er is bij die
bewerking nooit ernstig rekening gehouden met een mogelijk supple-

3)

Waarschijnlijk ten gevolge van de oorlogsomstandigheden, werden gedurende de periode
1940-1945 geen notulen bijgehouden. Slechts enige summiere aantekeningen van dr. Van
Lessen zijn uit de periode 1943-1945 in het WNT-archief te vinden.
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ment; er is wel eens wat voor bewaard, maar bij elkaar is dat toch heel weinig. Het
materiaal moet dus weer door excerpeeren en uit de registers verzameld worden,
en vanzelfsprekend komen daarvoor in de eerste plaats in aanmerking die boeken
die na ca. 1900 aan het materiaal zijn toegevoegd. Maar waar ik nu gaarne op wilde
wijzen is dit: dat materiaal is a.h.w. historisch gegroeid en veelal niet systematisch
bijeengebracht. Er is aan de eene kant vrij wat waardelooze ballast, aan de andere
kant zijn er lacunes. Er zijn boeken die min of meer toevallig erbij gekomen zijn en
die toch eigenlijk noch voor de algemeene beschaafde taal noch voor de litteraire
representatief geacht kunnen worden, en die dus, doordat aan de andere kant zeer
belangrijke bronnen ontbreken, het taalbeeld zoals het uit het materiaal te voorschijn
moet komen, vervalschen.’
Kruyskamp bepleit een strenge kritische selectie van het materiaal op zijn waarde
voor de lexicografie. Aandacht wordt vooral gevraagd voor de taal der zestiende
eeuw die veelal stiefmoederlijk behandeld is. ‘Zal in het supplement’, vraagt
Kruyskamp zich af, ‘dit tekort, met behulp van de vrij talrijke tekstuitgaven der laatste
decenniën, systematisch aangevuld worden, of zal dat in principe overgelaten worden
aan de eventueele bewerkers van een apart woordenboek voor die periode, waarvan
de wenschelijkheid al lang gevoeld wordt, maar waarvan de totstandkoming
vooralsnog hoogst onzeker lijkt?’. Voor de zeventiende eeuw vraagt hij aandacht
voor de gedichten van Hooft en voor een uitgebreider exploitatie van de kluchtspelen.
Ook doet hij enige suggesties voor de taal der negentiende en twintigste eeuw en
voor het opnemen van vaktermen, technische termen enz.
Er dient gestreefd te worden naar een degelijke en conscientieuze bewerking van
het Supplement, dat een bijdrage zal leveren tot een gelijkmatige basis voor een
verkorte uitgave van het Woordenboek. De Editio minor mag evenwel niet leiden
tot overhaasting bij de opzet van het Supplement, aldus (in parafrase) Kruyskamp.
In het voorbericht op deel XV (st-strever) kondigt Knuttel dan aan met de bewerking
van het Supplement te beginnen, ‘naar de noodzakelijkheid blijkt door één of meer
anderen bijgestaan.’
Kruyskamp wordt belast met de voorbereidende werkzaamheden
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4)

voor het Supplement, t.w. het schiften van het materiaal . Hierbij laat hij zich leiden
door de volgende overweging, die hij op 29 maart 1941 aan Knuttel meedeelt: Het
Woordenboek is niet voor algemeen gebruik in zwang gekomen. Het is geworden
tot een wetenschappelijk hulpmiddel. Het Supplement dient ook zo opgevat te
worden. Dit betekent ‘dat er binnen redelijke grenzen gestreefd moet worden naar
volledigheid en niet slechts naar noodzakelijke aanvulling voor “practisch gebruik”.
Het hoofdwerk is - in tegenstelling tot de beknopte uitgave - iets “einmaliges” en
daarin moet dan ook alles te vinden zijn wat elders niet verwacht kan worden.’
In twee richtingen wil Kruyskamp het materiaal aanvullen, t.w. naar de zestiende
en naar de twintigste eeuw, met het accent op de zestiende. Het WNT is immers
allereerst historisch, en twintigste-eeuwse aanvullingen zijn eerder op hun plaats
in de Editio minor ‘die voorlichting moet geven aan het groote publiek’.
Dezelfde brief vermeldt nog enige kwesties zoals ruimtebesparing door niet alle
citaten meer volledig te geven, het behandelen van de samenstellingen met aan-,
achter-, af-, om-, op-, en over- op het tweede lid, de manier van verwijzen en
typografische maatregelen die tot beperking van de materiële omvang kunnen leiden.
De eerste aflevering van het Supplement, bewerkt door J.A.N. Knuttel, verschijnt
in 1942 uitgerust met Aanwijzingen voor het gebruik. In 1943 verschijnen de tweede
en derde aflevering, een coproduktie van Knuttel en Kruyskamp.
De eerste kritische geluiden over het Supplement heb ik gevonden in een brief
(d.d. 10 mei 1944) van Kruyskamp aan dr. Jacoba van Lessen: ‘Hoezeer ik het heb
toegejuicht dat met het op touw zetten van een suppl. niet gewacht is tot het heele
wdb. gereed was, omdat daardoor verkregen kan worden, dat, als eenmaal de Z
bereikt is, het geheele werk op een zelfde, gelijkmatige basis komt te staan, meen
ik toch dat het beter geweest ware met de eigenlijke bewerking van het Suppl. niet
zoo spoedig na het nemen van het besluit daartoe te beginnen. Er is vroeger nooit
ernstig rekening gehouden met een suppl.,

4)

Waar en wanneer dit beslist is, blijkt niet uit de stukken.
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zoodat er weinig materiaal voor aanwezig was. Het zou daarom beter geweest zijn
als men eerst eenige jaren aan de verzameling van het materiaal besteed had en
pas daarna met de bewerking was begonnen. Nu is dat enigszins overhaast geschied
(zelfs lang voordat de lijst van noodzakelijk te excerpeeren bronnen was afgewerkt),
met het gevolg dat in de eerste afleveringen van het Suppl. een duidelijk tekort aan
materiaal valt waar te nemen, vooral wat de bastaardwoorden betreft, en dat er nu
al weer vrij wat nagekomen materiaal is dat niet meer opgenomen kon worden. Op
het oogenblik is het materiaal al veel uitgebreider, maar het blijft noodzakelijk met
de verzameling van nieuwe bouwstoffen voort te gaan en ik meen daaraan dus ook
nog veel tijd te mogen besteden. - Wat de verbeteringen betreft, zal, om niet in
uitvoerige discussies te vervallen, beperking geboden zijn: het kan niet in de
bedoeling liggen het Suppl. met een doorlopende kritiek op het Wdb. te maken,
maar er zal alleen verbeterd moeten worden wat bepaald onjuist of onhoudbaar is.
- De volgorde van bewerking zal dunkt mij zoo moeten zijn dat eerst de A, G en O
behandeld worden, die ieder volgens zeer voorloopige schatting een deel van 2 à
10 afleveringen zullen vullen, en daarna de overige letters in de alfabetische volgorde,
dus te beginnen met de B. Voor deze letters zal het Suppl. in hoofdzaak het karakter
moeten dragen van een nalezing, d.w.z. dat daarvoor bronnen zullen moeten
aangeboord worden die bij de bewerking van die letters, en ten deele ook thans
nog, niet gebruikt zijn. Ook daarmee moet thans reeds begonnen worden: het is
immers bij de bewerking van het heele Wdb. maar al te zeer gebleken hoe groot
een nadeel het is als het materiaal niet van te voren geheel of in hoofdzaak gereed
ligt.’
De notulen van de redactievergadering van 20 september 1946 laten ons zien
dat er ook binnen de redactie ernstige twijfels rijzen ten aanzien van het Supplement.
F. de Tollenaere oppert in genoemde vergadering dat het onverantwoorde verspilling
van werkkracht is, wanneer een van de redacteuren wordt onttrokken aan het
eigenlijke werk, dat toch de hoofdzaak moet blijven. Hij meent dat het principieel
fout geweest is met een Supplement te beginnen voordat het hoofdwerk zelf voltooid
was. Zelfs is hij van oordeel dat het belang van het WNT de stopzetting van het
Supplement vereist.
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Kruyskamp is de enige uit de redactie die blijft hameren op het belang en de
onmisbaarheid ervan. Dr. Van Lessen wil het Supplement beperken tot dat stuk van
het WNT dat door M. de Vries bewerkt is, d.w.z. tot het eerste deel. Heeroma meent
dat het beter geweest was na het voltooien van het Woordenboek de verouderde
delen te vervangen door geheel nieuwe.
In de 28ste vergadering van de Rijkscommissie van Bijstand voor het
Woordenboek der Nederlandsche Taal op zaterdag 14 december 1946, krijgt De
Tollenaere gelegenheid zijn persoonlijke visie op het Supplement in zijn verhouding
tot het WNT en tot de Editio minor uiteen te zetten. De Tollenaere is geen
tegenstander van een Supplement op zich, zijn bezwaren gelden uitsluitend de
opzet en vorm van de onderneming. Hij heeft vooral een principieel bezwaar: ‘het
lijkt mij niet juist met een Supplement te beginnen voordat het eigenlijke werk zelf
is voltooid. Trouwens bij geen enkel van de buitenlandsche voorbeelden zien wij
zooiets gebeuren. Door te handelen zooals men nu handelt draagt men de ziekte
van de moeder over op het kind. Daar bedoel ik dit mee. Door met een Suppl. te
beginnen lang voordat het eigenlijke werk zelf klaar is, bereikt men, dat het Suppl.
zelf zich eveneens over een zeer groot aantal jaren zal gaan uitstrekken met al de
gevolgen van dien, als ongelijkheid in de methode van bewerking, gebrek aan lijn
en stijl naar buiten en een eindeloosheid die fataal moet gaan uitloopen in
supplementen op supplementen.’
Als praktisch bezwaar tegen het Supplement voert hij aan dat het veel te overhaast
op touw is gezet, met als gevolg dat het eerste stuk van inferieure kwaliteit is en er
reeds nu massa's aanvullingen op het verschenen Supplement aanwezig zijn.
De Tollenaere toont zich een vurig pleiter voor de stopzetting van het Supplement
en wil voorrang geven aan de bewerking van de ontbrekende letters van het
hoofdwerk.
Dr. Kruyskamp pleit in dezelfde vergadering voor doorwerken aan het Supplement,
opdat het Woordenboek bruikbaar zal zijn als de Z gereed is. Hij wil in ieder geval
de gehele A afwerken, waarvoor nog 2 jaar nodig zal zijn.
De Commissie besluit dat in ieder geval de A van het Supplement
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zal worden afgemaakt, daarna kan de zaak opnieuw worden overwogen.
Van 3 maart 1947 dateert een brief van dr. Van Lessen waarin zij naast het
standpunt van de redactie t.a.v. de Editio minor, ook de redactionele visie op het
Supplement nogmaals onder de aandacht van de Rijkscommissie brengt: ‘al is het
een onmisbaar onderdeel van het groote geheel, het is de Redactie bij herhaling
gebleken, dat bij neerlandici en germanisten in binnen- en buitenland een veel
grooter verlangen bestaat naar de resteerende deelen van het Woordenboek, dan
naar de aanvullingen op de bestaande.’
Daar de nieuwe, zevende druk van Van Dale een levensgrote tijdbom werd onder
de stoel van de Editio minor en alles er op wees dat deze laatste geen kans van
slagen had, verviel ook de motivatie om supplementmateriaal aan te dragen waardoor
de kansen voor het Supplement verloren gingen. Nuchter brengt mej. Van Lessen
dan ook naar voren: ‘Zou het, zoo vraagt de Redactie zich af, onder de gegeven
omstandigheden niet verstandig zijn, indien de weinige beschikbare krachten werden
geconcentreerd op de voltooiïng der resteerende letters van het Woordenboek zelf,
en dat eerst daarna tot de uitvoering der beide andere taken werd overgegaan?
Met dien verstande natuurlijk, dat Dr. Kruyskamp de a van het Supplement,
overeenkomstig Uw in December j.l. genomen besluit, eerst afmaakt; het zou jammer
zijn dit werk zoo kort voor het einde in den steek te laten.’
Op advies van de Rijkscommissie van Bijstand stemt de Minister van Onderwijs,
J. Gielen, bij schrijven van 5 juli 1947 in met het tijdelijk laten rusten van het
Supplement, ‘behalve voor zover dit letter a betreft.’
Van de hand van Kruyskamp alleen (te beginnen met aflevering 4) verschijnen
vanaf 1947 de afleveringen van deel I Supplement, dat in 1956 met de achttiende
aflevering avanceeren-azuursteen wordt afgesloten.
De geschiedenis van het Supplement is hiermee evenwel nog niet voltooid, hoewel
dat zo kan schijnen. De verdere lotgevallen zijn echter slechts aan de
naastbetrokkenen bekend en heel sporadisch sijpelt er een druppeltje informatie
over het Supplement naar buiten.
Zo kan men in het door F. de Tollenaere op 31 december 1958
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afgesloten voorwoord op deel XVIII (V-Ver) enkele kritische kanttekeningen lezen:
‘Van het Supplement is in 1956 deel I verschenen; na het gereedkomen van het
eigenlijke werk zal het wellicht worden voortgezet. De groote omvang van het eerste
deel er van wettigt het vermoeden, dat het Supplement een uitvoerige en kostbare
onderneming zal worden, waarbij een wanverhouding zou kunnen ontstaan tusschen
het eigenlijke werk en dat wat slechts als aanvulling er bij is bedoeld. Het ontbreken
van een “terminus ad quem” bij het W.N.T. zal immers automatisch ook de “slechte
oneindigheid” van het Supplement tot gevolg hebben. Het is in deze omstandigheden
dan ook niet uitgesloten dat de redactie zich te zijner tijd voor taken gesteld zal zien,
waarvan de uitvoering dringender, belangrijker en interessanter is, tenzij men het
oude plan om een beknopte uitgave van het Woordenboek te laten verschijnen,
voorrang zou geven’.
In de boezem der redactie blijft de gedachte aan het Supplement sluimeren. In
april 1964 schrijft A.C. Crena de Iongh aan de Rijkscommissie van Bijstand dat hij
‘uiteraard eerst na de voltooiïng van de Z’ het Supplement voortgezet wil zien ‘zo
dit economisch mogelijk is’ en wel zo dat het in een herdruk van het gehele werk
verwerkt wordt. Crena de Iongh liet zich in dezen inspireren door het Deutsches
Wörterbuch dat in 1960 werd voltooid, maar dat volgens velen nog met een
Supplement moest worden afgerond. Zoals bekend is er inderdaad een
‘Neubearbeitung des deutschen Wörterbuchs’ gekomen, die als taak had ‘Ergänzung
und Weiterführung in eine neue Darstellung einzugliedern, ohne das in seinem
Eigenwert unentbehrliche Grundwerk zu verdrängen. Sie beruht auf eigenem
Quellenmaterial, wird das alte Werk also auch als Stoffsammlung nicht ersetzen.
Ihr Gesamtplan sieht eine lexikalisch knappe, in strikter Einheitlichkeit durchgeführte
Bearbeitung vor, die sich zu den älteren Bänden als erweiterte, zu den jüngsten als
verkürzte Ausgabe verhalten soll, diese zugleich erschliessend, wo Umfang und
5)
Disposition der Artikel der raschen Orientierung undienlich sind’ .

5)

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Neubearbeitung.
Herausgegeben von der Dentschen Akademie der Wissenschaffen zu Berlin in
Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaffen zu Göttingen, S. Hirzel Verlag, Leipzig,
Erste Lieferung 1965.
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Crena de Iongh wilde dat het WNT zich ten tweede male zou spiegelen aan de
onderneming van de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm.
6)
Wanneer het Bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie in
1971 aan de redactie van het WNT de vraag voorlegt wat er na de voltooiing van
het Woordenboek zal dienen te geschieden, antwoorden de redacteuren Bakker en
Crena de Iongh: ‘dat het gewenst is na de voltooiïng van de onderhavige uitgave
nog eenmaal een nieuwe bewerking te ondernemen om de bezwaren die aan een
werk van zo lange adem nu eenmaal kleven te elimineren en de ervaringen die bij
de bewerking, die immers de eerste in haar soort was, zijn opgedaan aan alle delen
ten nutte te doen komen. Daarbij zal het uiteraard nodig zijn het jaar van aanvang
van deze bewerking als terminus non post quem te nemen, immers een van de
bezwaren is juist dat deze terminus nu voor iedere aflevering verschillend is, nl. het
jaar van uitgave. Het zal dan mogelijk zijn alle bronnen voor alle letters gelijkelijk
tot hun recht te doen komen. Het bronnenapparaat toch dat wij thans gebruiken is
pas in de loop der bewerking tot stand gekomen en vele malen groter dan dat
waarmee de Vries en te Winkel aanvingen. Met name zal dan een adequate
behandeling van de zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse taal voor alle letters
mogelijk zijn, een behandeling die nu in de oudere delen volkomen ontbreekt.’
De stukken leren ons dat men het oorspronkelijke plan om het WNT na zijn
voltooiing te vervolgen met een Supplement, steeds meer laat varen en eigenlijk
kiest voor een nieuwe bewerking. Dit laatste wordt door Crena de Iongh bevestigd
in maart 1974, wanneer hij enige kanttekeningen maakt bij een discussiestuk van
7)
mijn hand dat diende voor de Commissie-Veering . Hij spreekt daar van een nieuwe
bewerking van het Deutsches Wörterbuch ‘precies zoals mij die ook van het WNT
voor ogen staat’.
Het overleg binnen de Commissie-Veering brengt vele zaken van

6)
7)

Deze Stichting werd in het leven geroepen bij notariële akte van 14 september 1967 en omvat
een afdeling WNT en een afdeling Thesaurus, beide gevestigd te Leiden, Plantsoen 41-43-45.
Deze commissie onderzocht in 1975 de mogelijkheden om tot een versnelde voltooiing van
het WNT te komen.
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het Woordenboek in een stroomversnelling. In de twee rapporten die in oktober
1975 aan het Bestuur uitgebracht worden, is men unaniem van mening dat er na
de voltooiing van het WNT geen Supplement moet komen. Men erkent dat het WNT
een negentiende-eeuwse lexicografische onderneming is, die opgezet werd volgens
toenmalige linguïstische principes. De basisafspraken die in het derde kwart der
negentiende eeuw geformuleerd zijn, zijn in grote lijnen nog steeds van kracht. In
plaats van bij herhaling het hoofdwerk op te lappen, dient men te overwegen of men
niet eerder met een anders opgezet woordenboek behoort te komen, een
woordenboek dat bijv. gebaseerd is op een dynamisch woordarchief en dat rekening
houdt met de eigentijdse behoeften van de taalkunde.
In februari 1976 bekrachtigde het Bestuur van de Stichting Instituut voor
Nederlandse Lexicologie het advies om definitief af te zien van een Supplement op
8)
het Woordenboek der Nederlandsche Taal .
Leiden, 10 januari 1977
P.G.J. VAN STERKENBURG

8)

Van dr. F. de Tollenaere ontvingen wij meerdere opmerkingen waarmee wij ons voordeel
hebben kunnen doen.
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Grondpatronen voor middelnederlandse levens van Jesus in
gebeden
(Ludolphus van Saksen, Jordanus van Quedlinburg e.a.)
Hier te lande is er, voor zover ik weet, nooit speciale aandacht aan de gebeden uit
Ludolphus van Saksens Vita Christi geschonken. Wanneer men dit werk noemt,
meestal in verband met het bekende Bonaventura-Ludolphiaanse Leven, citeert
1)
men nog altijd de onvolprezen Willem Moll, die in zijn Johannes Brugman deze
beide Levens alsmede de Meditationes Vitae Christi van Bonaventura behandelde
en er gedeelten van uitgaf. Hij karakteriseerde duidelijk aard, overeenkomst en
verschil van deze werken en wees er nadrukkelijk op, dat er hem naast de talloze
handschriften van het Bonaventura-Ludolphiaanse Leven, maar één en dan nog
onvolledige vertaling in het middelnederlands van de grote Vita van Ludolphus
bekend was en wel in hs. den Haag K.B. 73 E7 (cat. 702). Dit handschrift dateert
van 1472 en is vermoedelijk geschreven in het franciscaner klooster Sinte
Katherinendael te Hasselt, waaraan het heeft toebehoord. Het bevat de tweede helft
2)
van het tweede deel (vierde deel van de uitgave Rigollot ), waaraan slechts c. 67
(Epilogus Dominicae Passionis) ontbreekt. Het is mij gebleken, dat het een zeer
betrouwbare vertaling is, welke het latijnse origineel zoveel mogelijk op de voet
volgt.
3)
C.C. de Bruin merkt in zijn Prolegomena voor een uitgave op, dat men als zeer
waarschijnlijk mag aannemen, dat er te Hasselt een volledige vertaling heeft bestaan.
Tegen het einde van de 15e eeuw is het Bonaventura-Ludolphiaanse

1)
2)
3)

W. Moll, Johannes Brugman en het Godsdienstig Leven Onzer Vaderen in de vijftiende eeuw,
tweede deel, Amsterdam, Portielje & Zoon, 1854.
L.M. Rigollot Sac., Ludolphus de Saxonia, Vita Jesu Christi. Parijs 1870.
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 26 februari 1964, Antwerpen 1964, p. 115-130.
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Leven in populariteit overvleugeld door een zeer zelfstandige bewerking van
Ludolphus' Vita, waarvan Moll 9 drukken noemt en er enige vergelijkt. Terecht
karakteriseert hij dit nieuwe Leven van Jezus als een ‘oorspronkelijk’ werk. Ludolphus'
citaten uit de Kerkvaders en Apocrieven zijn voor 90% verdwenen, evenals het
grootste gedeelte van het uitvoerig commentaar. Legt men de oude Vita naast de
Delftse Snellaert uitgave van 22 Mei 1488: Ludolphus de Saxonia een notabel boec
vanden leven ons heeren JHesu Christi (de diverse drukken zijn afgezien van de
houtsneden vrijwel identiek), dan kan men constateren, dat de onbekende bewerker
de Bijbelteksten uit de Vita als leidraad heeft gekozen voor een reeks daarbij
behorende, korte, practische, maar bepaald niet droge of ongevoelige
verhandelingen, welke doorlopend van commentaar worden voorzien in een
samenspraak tussen Scriptura en Mensche. De in deze dialoog verweven uitleg,
welke Scriptura op de vragen van Mensche geeft, zijn vaak opgebouwd uít of verwant
áan de argumenten van Ludolphus, maar even zo vaak is de gelijkenis zeer vaag
of geheel afwezig. Het is, om kort te gaan, een handzaam boek; nuchterder dan
Bonaventura's Meditationes, beknopter en daardoor handiger te gebruiken dan
Ludolphus' Vita, maar nog niet vergrofd en sensatiebelust zoals vele latere Levens
van Jezus. Met de vertaling van de Vita in het eerder genoemde Haagse handschrift
heeft deze bewerking niets te maken.
Dat er hier van oudsher het minste belangstelling voor Jezus' Openbaar Leven
bestond, blijkt ook uit deze bewerking. Vooral de hoofdstukken, die hierop betrekking
hebben, zijn drastisch bekort en beslaan soms nog nauwelijks één bladzijde druks.
Geheel weggelaten zijn: c. 4: De conceptione et vita Joannis Baptistae (vervangen
door c. 17: De officio et vita Joannis Baptistae) en c. 6: De nativitate et circumcisionis
Joannis Baptistae (vervangen door c. 18: Joannes a deo missus ad publicum). C.
7: De genealogia Salvatoris is samengevat met c. 8; c. 20: De poenitentia facienda
is verdwenen evenals het gebed van II c. 28 en c. II 83: De poena infernali et gloria
coelesti. Het gebed van c. 27 is tweemaal afgedrukt; c. 31 volgt op c. 48; c. 39
(Sermones in monte) is vervlochten met c. 40 en zo is ook het gebed van c. 39
verdwenen. Tenslotte is van c. II 67 (Epilogus dominicae passionis et
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laus crucis) alleen het gebed bewaard. De bewerker heeft dus alles wat niet direkt
betrekking had op Jezus' Leven zoveel mogelijk bekort of weggelaten.
In tegenstelling met de samensteller van het Bonaventura-Ludolphiaanse Leven
heeft hij echter één onderdeel bijkans getrouw bewaard: de gebeden. Hij was een
4)
man met smaak, want Sister Mary Bodenstedt , die in 1944 een heldere en
zorgvuldige analyse van de Vita publiceerde, roemt terecht deze gebeden als het
mooiste uit dit grote werk, dat zózeer uit citaten, bewerkingen en compilaties daarvan
is samengesteld, dat zij, al bewondert zij Ludolphus' geniale greep óp en indeling
ván deze oeverloze stof, moet erkennen, dat waarschijnlijk slechts deze gebeden
als origineel werk van Ludolphus beschouwd kunnen worden.
Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat men deze gebedencyclus apart uitgaf,
zoals men ook gedaan heeft met de gebeden uit de 65 Artikelen vander passien
5)
ons heren Jhesu Christi van Jordanus van Quedlinburg . Mary Bodenstedt heeft
de gebeden uit de Vita van Ludolphus niet alleen nog eens uitgegeven, maar ook
6)
voortreffelijk vertaald , tenminste de 181 gebeden, welke de hoofdstukken besluiten;
níet de 70 gebeden, welke in de capita gewijd aan de Passie verspreid staan. Zeven
hiervan herkende zij als het werk van St. Bonaventura, Pseudo-Bonaventura en
7)
Pseudo-Bernardus .
Juist deze korte gebeden, welke in de middelnederlandse incunabel-

4)

5)

6)

7)

Sister Mary Immaculate Bodenstedt, S.N.D., A.M., The Vita Christi of Ludolphus the Cartusian.
(Studies in medieval and Renaissance latin and literature, vol. XVI, p. 127-129). The catholic
University of America Press, Washington D.C. 1944.
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. 41-45. Op p. 126 noemt M. Bodenstedt (zie n. 4)) enige drukken van de gebeden van
Ludolphus uit de zestiende eeuw.
Sister Mary Immaculate Bodenstedt S.N.D., Praying the life of Christ. First English Translation
of the Prayers concluding the 181 chapters of the Vita Christi of Ludolphus the Cartusian:
The Quintessence of his Devout Meditations on the Life of Christ. Analecta Cartusiana. Ed.
Dr. James Hogg. 15. Institut für Englische Sprache und Literatur. Universität Salzburg, Austria,
1973.
Zie n. 4, p. 130 n. 79.
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tekst helaas ontbreken, looft zij om de directe en ook gevoelige vertolking van
Ludolphus' relatie tot Christus. Het is mij echter gebleken, dat Ludolphus deze
gebedjes hier, soms iets bekort of een weinig gewijzigd, ter betere aanpassing aan
zijn tekst, letterlijk uit de bovengenoemde 65 Artikelen van Jordanus van Quedlinburg
heeft overgenomen op gebed 3 (verkoop door Judas) en 51 (wonde van rechtervoet),
na. Ts., nrs 9, 12 en 23 (Annas, Pilatus, Herodes) zijn samengevat evenals de
gebeden tot de wonden, nrs 48-50.
Ludolphus heeft het hierbij echter niet gelaten! Jordanus' Artikelen zijn opgebouwd
uit een oratio (ghebet), een Bijbeltekst, soms iets uitgebreid, één of meer documenta
(leringhe) en tenslotte de confirmatio (medeformicheit). Ludolphus nu, heeft alle
documenta als bewijsstukken overgenomen, lijmde deze met een enkel zinnetje
aan de confirmatio (waarvan hij de titel weg liet) vast, om dan met Jordanus' gebed
een onderdeel van zijn eigen hoofdstuk te besluiten.
Aangezien Ludolphus en Jordanus tijdgenoten genoemd kunnen worden en
Jordanus even royaal ontleende en bewerkte als Ludolphus, was het vooreerst een
open vraag, wíe er nu eigenlijk ontleend had. Ik heb gemeend te mogen constateren,
dat het in dit geval Ludolphus is geweest. Allereeerst is het opvallend, dat Ludolphus
zijn bewijsstukken nergens anders met documenta betitelt, dan juist in dit
Passiegedeelte van zijn werk (II c. LIX - II c. LXVI, Rigollot IV p. 470-633) en daarvóór
in II c. LII, Rigollot III p. 382. Dit laatste hoofdstuk behelst de verkoop door Judas
en hier treffen we de documenta van het verloren derde artikel van Jordanus aan,
dat volgens Ludolphus' opzet buiten de Passie viel en dus hier ondergebracht moest
worden. Waar ook de overige gebeden binnen de Passie-hoofdstukken ontleend
zijn, neem ik aan, dat we Jordanus voor de auteur mogen houden.
Eeuwen geleden is nog iemand deze ontlening opgevallen!
8)
Kurt Ruh noemt in zijn Bonaventura Deutsch op p. 271 enige handschriften,
welke wellicht een vertaling van Ludolphus' Vita kon-

8)

Kurt Ruh, Bonaventura Deutsch, ein Beitrag zur Deutschen Franziskaner-Mystik und
-Scholastik. Bibliotheca Germanica, Handbücher, Texte und Monographien aus dem Gebiete
der germanischen Philologie, Bd 7, Francke Verlag, Bern 1956.
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den bevatten. Hij waarschuwde reeds voor mogelijke verwarring met het
Bonaventura-Ludolphiaanse Leven, omdat sommige handschriften behalve de eigen
inleiding ook Ludolphus' Prooemium uit de Vita geven. Voor zover ik kon nagaan,
bleef er één middelnederlands handschrift over en wel Brussel K.B. 19555, dat op
p. 265-266 door Ruh beschreven wordt omdat het ook een mnl. vertaling van
Bonaventura's Epistola continens XXIV Memoralia bevat. Ruh vermeldt voorts, dat
er in dit handschrift de capita 98-211 van de Vita zijn overgeleverd, waarbij c. 98
correspondeert met c. 92 (Rigollot); dat ook het gedicht Jesu dulcis memoria aan
het slot is opgenomen en dat in de capita 149-150 stukken uit het bekende
Passietractaat Extendit manum van Heinricht van St. Gallen voorkomen.
Allereerst dient opgemerkt, dat de betreffende capita overeenkomen met de mnl.
incunabel-tekst, dus met de Scriptura-Mensche dialoog en niet met de oorspronkelijke
Vita. De bewoordingen van de slotgebeden komen overeen met die in de incunabel
en niet met het woordgebruik van het Haagse handschrift met de gedeeltelijke
Vita-vertaling. Helaas hebben de voor mijn ogen te moeilijk leesbare micro-fiches
mij een minitieus onderzoek belet, maar ik heb de indruk, dat tot aan de Palmdag
de incunabeltekst vrijwel gevolgd wordt, maar dan beginnen de aanvullingen en
wijzigingen. Ik weet niet of de copiïst ook de samensteller van deze tekst is geweest.
r

Op f. 1 noemt een latere hand: brueder herman van Zutphen, een aerm leeke
o

brueder vander minrebrueder oerden inden convente bynnen nymegen A 1495,
als de afschrijver. Deze man, of de auteur van zijn voorbeeld, moet naast de
incunabeltekst de grote Vita hebben gehad en uit dit laatste de Jordanus' gebeden
hebben herkend. Waarschijnlijk heeft hij de incunabeltekst voor het Passiegedeelte
te kort gevonden en heeft hij daarom stukken zoals uit Heinrich van St. Gallen en
Jordanus ingevoegd. Hij heeft zich zelfs zozeer door Jordanus' tekst laten leiden,
dat hij het hele schema van Ludolphus, de indeling van de Passie in: completen,
metten, primen, tercien, none, vespers en completen, in de war stuurde.
Jordanus begint namelijk met de metten, zodat de onbekende auteur van de
Brusselse tekst midden in Ludolphus' hoofdstuk De tertia, het mét Jordanus over
de sexte tijt heeft; ook voert hij Jordanus' benaming
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medeformicheit weer in. In dit gedeelte laat hij Ludolphus' slotgebeden weg, maar
na het Jordanus' gedeelte sluit hij zich weer, maar soms in een andere volgorde,
bij de Vita aan. Ook hier last hij stukken in; o.a. een capitteltje over de ‘ewige salicheit’
en één ‘hoe got te genieten en gebruken’. Als Herman van Zutphen niet de auteur
van deze compilatie is geweest, dan was de schrijver toch in ieder geval een
kloosterling. Herhaaldelijk vinden we ingelaste uitroepen als: ‘Gheeft mij ook inden
capittel oetmoedelik te nemen dat oerdel mijnre schulden dat tegen mij dar gegeuen
wort. - Ende mijnen prelaet niet onwyslic te oerdelen noch niemant die mij
beschuldicht mit onrecht weder te spreken’.
Dat dit werk de grondslag voor de middelnederlandse incunabeltekst zou zijn,
lijkt me niet waarschijnlijk. Ik kan me gemakkelijker voorstellen, dat iemand weglaat
of invoegt, dan dat iemand van een vervormde tekst weer een eenvormig geheel
zou maken.
9)
In mijn vorig artikel in dit tijdschrift wees ik er op, hoe men uitgaande van Thomas
à Kempis' Leven van Jezus in Gebeden àndere Levens samenstelde, en zo vroeg
ik me af of er ook handschriften bestonden, waarin Ludolphus' gebeden tot een
nieuw Leven, al of niet in combinatie met andere gebeden, waren verwerkt. Een
10)
enkel los gebed (c. 9: geboorte) in hs Leiden Lett. 239 f. 120 , gaf me vooreerst
niet veel hoop. Maar Maria Meertens bracht me op het spoor. In deel VI van de
11)
Godvrucht in de Nederlanden schrijft zij op p. 203 onder nr 8 van het Leuvense
handschrift U.B. G 70 f. 12-102: ‘Een reeks gebeden op die ewangelien doerch dat
gansse jaer comende’.

9)

10)

11)

J.M. Willeumier-Schalij, Onbekende handschriften van Het Leven van Jezus van Thomas à
Kempis en nieuwe argumenten voor zijn auteurschap, Tijdschrift voor Ndl. Taal- en Letterkunde
XCII, p. 56-58.
Codices manuscripti V. Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in
bibliotheca Universitatis asservantur. Pars I Cod. 168-360 societatis cui nomen Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, Descripsit G.I. Lieftinck. Lugduni Batavorum. Brill, 1948, p.
54-56. Dit gebed wordt niet genoemd, daarom geef ik hier het initium: O suete here xpe ihu
des leuenden vaders enyghe sone die vander oetmodigher maghet oetmodelic gheboren
wolste wesenDr. Maria Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden. VI. Historische bibliotheek van
Godsdienstwetenschappen, N.V. Standaard Boekhandel, 1934.
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Het zijn de gebeden, waarmee Ludolphus van Saksen de hoofdstukken van zijn
Vita Jesu Christi besluit. Daartusschen zijn andere godsvrucht-oefeningen voor de
feestdagen ingelast. Eerst komen de gebeden op het Ewangelie der Zondagen van
den Advent.’
Het handschrift dateert volgens Meertens van ca 1500. De volgorde der gebeden
bij Ludolphus is niet aangehouden, maar aangepast aan de feestdagen. De tekst
toont duidelijke overeenkomst met de incunabel. Aangezien de gebeden uit het
Passie-gedeelte ontbreken, vraag ik me af of de tekst van het Brusselse hs. K.B.
19550 of een verwante versie daarvan tot voorbeeld heeft gediend, omdat ook daar
immers, waar de Jordanus' gebedjes zijn ingevoegd, de slotgebeden van Ludolphus
ontbreken. Het kan natuurlijk ook aan een gril van de samensteller van de Leuvense
tekst worden toegeschreven. Merkwaardig is echter, dat dit handschrift Leuven G
70 een vertaling geeft van het gebed dat behoort bij Ludolphus' caput 1, 39 en dat
in de incunabel ontbreekt. Kwam dit wellicht voor in het verloren gedeelte van de
Brusselse tekstschrijver, van wie ik vermoed, dat hij ook de ganse Vita raadpleegde?
De samensteller van de Leuvense cyclus heeft ook gebeden uit andere Levens
van Jezus verwerkt. Zo treffen we op f. 55 het 22e gebed uit de Orationes van
Thomas à Kempis aan en op f. 68 ‘O fonteyne der guedertierenheit O solaes ende
toeverlaet alle der gener die hem myt gansen herten tot u wert keren’. Dit laatste
komt ook voor in het Thomas' handschrift Brussel K.B. 12082, waarin het eerste
boek van Thomas' Leven in gebeden te vinden is. Het tweede deel van het Leven
in dit handschrift, aanvangende bij de Hellevaart, is wat aanhef van ieder gebed
betreft, aangepast aan Thomas' gebeden. Deze cyclus was Meertens onbekend.
Ik vond deze terug in hs. Wenen N.B. Ser. nova 12909 (de overeenkomstige gebeden
bevinden zich op ff 93v, 95, 99 en 101). Ph. Webber vond nog f. 91 en 97.
Verschillende gebeden uit deze Weense cyclus zijn ook verwerkt in een
weekoefening in hs. Goslar, Kunsthistorische Sammlung der Familie Adam 674 f.
r

v

127 -201 , waar Dr Deschamps mij vriendelijk op opmerkzaam maakte. Zozeer
verwant aan deze Weense reeks, dat men van een groep kan spreken, zijn de
gebedencycli in hs Oxford Bodl. Library Dutch Fol. I f. 19: Hier begijnnen suverlicke
gebeden ende
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oeffeninge vanden leuen ende liden ons lieuen heren Jhesus Christus: ‘O ewige
almechtich Got ic aenbede dijn gotlicke moegentheit’, (gevolgd door 26 verwaterde
Thomas à Kempis' gebedjes) en in hs Princeton U. Library, Garrett M 63, een evenals
12)
het Weense, verlucht handschrift, dat Dr Ph.E. Webber hoopt uit te geven . Een
Leven van Jezus in gebeden, dat op een enkel gebed ná is samengesteld uit de
slotgebeden van Ludolphus, is in hs den Haag K.B. 133 E 2. Dit bevat (in de volgorde
van het handschrift) gebed I: 5, 14, 13; II: 17, 27, 29, 53, 54, 59, 69, 71, 72, 76, 78,
82 - dan het gebedje van het 27e artikel van Jordanus (bespot in wit kleed) vervolgens I: 15, I: 22 en tenslotte II: 84. Het is een laat handschriftje uit de eerste
helft van de zestiende eeuw, verlucht met onbeduidende miniatuurtjes.
Behalve de gebedencycli betreffende Jezus' Leven van Ludolphus, Jordanus,
Suso, Thomas en de Weense reeks, kennen we degeen, welke door Moll is
13)
uitgegeven uit hs. Amsterdam U.B. I E 27 (cat. 513), dat van 1469 dateert . De
verhalende gebedjes, van een veel lager niveau dan bovengenoemde, worden
telkens afgewisseld met Pater Nosters en Ave's. Van eenzelfde genre is een kort
Leven in gebeden in hs. Leiden Lett. 320 f. 1-32: O guedertieren ende alse
14)
ontfermhertichste heer Jhesus ich bidt v om vr alre werdichste passie - . Dit zelfde
a

Leven komt voor in hs. Haarlem Bis. Museum 101 f. 147 .
Het is opvallend, dat de samenstellers van typologische Levens van Jezus een
gretig gebruik hebben gemaakt van de betere cycli. In zijn artikel De verspreiding
van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de Oudtestamentische
15)
Perikopen signaleerde Dr J. Deschamps twee handschriften met typologische
Levens, aan welke de vertaling van Scutken ten grondslag lag, en wel: hs New York
Pierpont Morgan Library M 868 en hs Leiden Lett. 258.
Het eerste is een luxe-handschrift, niet onverdienstelijk verlucht en

12)

13)
14)
15)

Philip E. Webber, Princeton University Library, Garrett Ms 63: A study on the interface of
art-historical, codicological, philological, and textual analyses of Medieval Netherlandic
manuscripts. Southeastern Medieval Association. Second annual meeting, Tallahassa, Florida,
March 5-6, 1976.
Zie n. 1, p. 256-259.
Zie n. 10, p. 148.
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis LVI, p. 164.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

84
duidelijk voor een leek geschreven, want de op het kloosterleven betrekking
hebbende verzuchtingen uit Ludolphus' gebeden zijn, waar deze geciteerd worden,
consequent weggelaten. (In het Leidse handschrift komen ze wel voor.) Het is uiterst
beknopt, want het Openbaar Leven werd tot slechts enkele hoofdstukjes bekort. Na
de Doop, volgen, de Transfiguratie, Maria Magdalena (met het uit diverse
handschriften bekende gebed: O salige m.m. die du tot magdalenam mitten fonteyn
der tranen quaems totti fonteyn der gracien -), de Opwekking van Lazarus, de
verkoop door Judas en dan het Laatste Avondmaal.
In dit handschrift zijn van Ludolphus de volgende gebeden opgenomen: I: 10, 9,
86, 11, 12, 13, 14, 15 en ‘bewerkingen’ van II: 53 en 54. Een enkel passiegebed
doet denken aan Jordanus' gebedjes (5 en 6) of Ludolphus' variant daarop. Verder
16)
heeft dit handschrift gebed 80 van Suso's Honderd Artikelen (Tot de Wonden) en
aansluitend een gebed van Thomas à Kempis (Pohl III, p. 333-339): ‘O God vader
almechtich siet neder van dien stoelle.’ Het niveau van de gebeden van de laatste
hoofdstukken daalt echter af naar het peil van het bekende type: ‘Coemt mi te hulpe
-’.
Het duidelijk verwante hs Leiden Lett. 258 is veel uitgebreider: 85 voorafbeeldingen
tegenover 42 in het Morgan-handschrift. Ook dit is in het laatst van de 15e eeuw
geschreven, maar is soberder en onverlucht. Van Ludolphus' gebeden telt het de
nummers: I: 9, 86, 10 (vergelijk de keuze met Morgan-hs), 12, zeer vrij, evenals 13,
14 en 15, dat bekort is. De gebeden over het Openbare Leven lijken van eigen
maaksel naar het voorbeeld van Jordanus (O here die woutste, die waecste,
opdoetste -). Ze zijn verhalend en bedoeld ter verduidelijking en ter verbinding van
teksten, zoals in het hs van Moll. In het Passiegedeelte vinden we meer en vaak
uitgebreide gebeden van Jordanus: 1, 2, 4, 11, 23-27, 30, 32-38, 44, 43, 57, 56, 58
en het begin van 65. Ze volgen letterlijk Jordanus evenals diens dagindeling en zijn
dus niet

16)

Zie Dr. H.U. Meyboom, Suso's Honderd artikelen in Nederland, Archief voor Nederlandsche
Kerkgeschiedenis I, p. 186. Dr. W.H. Beuken, die voornemens is dit handschrift uit te geven,
was zo vriendelijk mij op het Suso-gebed te wijzen.
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overgenomen uit Ludolphus' Vita, maar rechtstreeks uit Jordanus of uit een tekst
als in hs. Brussel K.B. 19550.
Nu we deze gegevens bezitten en kunnen overzien, blijken de vele gebeden, aan
Christus' Leven gewijd, een minder chaotische massa te vormen, dan eerst wel
leek. De middelnederlandse auteur, compilator of afschrijver, die een reeks dergelijke
gebeden nodig had, greep naar de bestaande series, waarvan wij er enkele stellig
niet meer als zodanig herkennen, totdat een grondiger onderzoek kan worden
ingesteld aan de hand van uitgaven, zoals dr Webber zich heeft voorgenomen.
Vroeger zijn deze handschriften vaak afgedaan met: ‘Weer een gebeden-boek’, en
men heeft niet onderkend, dat men zichzelf hierdoor het inzicht in de werkwijze van
de middelnederlandse samensteller of auteur ontzegde.
In overeenstemming met het gestelde doel heeft deze bepaalde patronen gevolgd.
Een typologisch Leven stelde andere eisen dan bijvoorbeeld een weekoefening.
Ook is hij afhankelijk geweest van welke litteratuur er in zijn bibliotheek aanwezig
was. Hij kan niet beter hebben geweten of de gebeden uit de Weense serie waren
óók van Thomas à Kempis. De aanhef luidde immers hetzelfde? Ieder zal naar eigen
smaak en inzicht hebben gekozen en geschift. Zo ontstonden de combinaties, die
we nu hebben leren kennen: Ludolphus-Weense reeks; Thomas à Kempis-Weense
reeks, of een mengsel van alle drie met verschillende toevoegingen, uit Suso
bijvoorbeeld.
Zo werden uit dit mozaïek, dat vermoedelijk nog wel groter is geweest, steeds
wisselende patronen gelegd, welke de grondslag zouden vormen voor het Leven
van Jezus in gebeden in al zijn verschillende variaties.
Baarn
J.M. WILLEUMIER-SCHALIJ
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Boekbeoordelingen
P.G.J. van Sterkenburg, Het Glossarium Harlemense. Een lexicologische
bijdrage tot de studie van de Middelnederlandse lexicografie, (=
Monumenta lexicographica neerlandica. Reeks III; Studies, deel I)
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1975. 469 blz. Prijs ƒ 78, -.
Aan de verwachtingen die Dr. P.G.J. van Sterkenburg in 1973 had gewekt door zijn
uitgave van Het Glossarium Harlemense, heeft hij, voorzover dit uitvoerbaar was in
het kader van zijn ‘lexicologische bijdrage’, ten volle beantwoord. De nijmeegse
dissertatie die onder bovengenoemde titel werd gepubliceerd, is weliswaar later
uitgekomen maar mag gezien worden als een brede inleiding tot de teksteditie. Op
de vaste grond van de glossariumtekst heeft hij het gebouw opgetrokken van zijn
onderzoek waarvan het resultaat thans voor ons ligt. Na een overzicht van de status
quaestionis gegeven te hebben, toont schr. op overtuigende wijze aan dat de
middeleeuwse tijdgenoten de term glossarium nauwelijks bezigden maar de
woordenlijsten bij voorkeur vocabularius of dictionarius noemden. Aan de hand van
enige uittreksels bewijst hij de nauwe verwantschap van het Harlemense (Bernense
en Trevirense) met een latijns-frans glossarium van de Vaticaanse Bibliotheek. De
onderlinge verwantschap van de drie bekendste middelnederlandsc ‘glossaria’ weet
hij vast te stellen met behulp van de kwantitative methode. Vervolgens maakt hij op
grond van een nadere studie van de inhoud van de haarlemse verzamelcodex
aannemelijk dat het handschrift afkomstig moet zijn uit de omgeving van Leuven.
Langs de weg van een inwendig- taalkundig onderzoek komt schr. vervolgens tot
een afbakening van het taallandschap van de woordenlijst: het is het gebied dat
gelegen is tussen Sint Truiden, Diest, Tienen, Halle. Zou schr. definitief moeten
beslissen, dan wil hij aan Sint Truiden denken als plaats van herkomst. Er is voor
deze lokalisering m.i. veel te zeggen. De benedictijnen-abdij die daar gevestigd
was, fungeerde als middelpunt en uitstralingshaard van cultuur. Door deze gelukkige
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verbinding van de boekarcheologische analyse met het linguistisch onderzoek van
klanken en vormen en vooral de woordgeografie is schr. erin geslaagd een hechte
grondslag te leggen voor voortgezette lexicografische studiën. Hij stelt een uitgave
van het interessante hs. Plantijn 97 in uitzicht, waarvan men aanneemt dat het een
uittreksel is van een Vocabularius copiosus.
De opmerking op blz. 23 waarin schr. de marginale glossen van het Luikse
Diatessaron als glossen op één lijn schijnt te stellen met interlineairc glossen zoals
die in de Wachtendonkse psalmen voorkomen, behoeft een correctie, althans nadere
toelichting. Er moet een strikt onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten
glossen: de taalkundige en de exegetische. Wanneer over een ‘geglosseerd’
handschrift gesproken wordt, zijn er twee mogelijkheden. Een latijns psalterium kan
voorzien zijn van woordverklaringen in de zin van woordvertalingen, interpretamenten;
het dan ook een tekstuitleg bevatten in de vorm van een uitvoerige of bondige
commentaar, soms zo beknopt uitgevallen dat een uitleg van een woord of
woordgroep de schijn heeft van een vertaling in de strikte zin terwijl zij in werkelijkheid
niets anders is dan een exegetische weergave. De term glosse heeft bijgevolg een
dubbele betekenis. Als in een middeleeuwse bibliotheekcatalogus sprake is van
een Matheus glosatus of een psalterium glosatum, kan men, bij ontstentenis van
de tekst van het manuscript dat als zodanig betiteld wordt, zowel aan het een als
aan het ander denken. De glossen in het Luikse Diatessaron behoren tot de tweede
categorie; zij zijn niet ontleend aan of eveneens aan te treffen in een glossarium
maar zijn vrijwel zonder uitzondering gelicht uit de zgn. Glossa ordinaria, het
exegetische vademecum van de middeleeuwse theoloog die de Schrift onderzocht
en die dit in zijn Latijn kortweg als ‘glosa’ betitelde.
Het eerste deel der reeks Studies van de Monumenta Lexicographica Neerlandica
betekent de verwezenlijking van een der vele voornemens die Willem de Vreese
gekoesterd heeft. Methodisch goed opgezet, met nauwgezetheid uitgewerkt, in
aangenaam leesbare, persoonlijke stijl geschreven, maakt de studie van Dr.
Sterkenburg een waardevol begin met de delging van een ereschuld die de
nederlandse taalkunde en lexicografie nog altijd af te lossen hadden.
C.C. DE BRUIN
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Walter Johannes Schröder, Spielmannsepen II. Sankt Oswald - Orendel
- Salman und Morolf. Texte, Nacherzählungen, Anmerkungen und
Worterklärungen. IX + 432 blz. Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 1976.
Het werk van onze oudste met name bekende dichter, Hendrik van Veldeke, en de
andere resten van de z.g. vroeghoofse literatuur moeten in het verband van een
Rijn- en Maaslands kunst- en cultuurlandschap worden beoordeeld, waarop de term
‘Nederlands’, die een westelijke germaanstalige kern vooropzet, nog niet van
toepassing is. Haar thematische impulsen heeft de vroeghoofse epiek van de
Romania gekregen, een verteltechniek en bovendien een reeks verder bruikbare
vertelmotieven waren echter reeds voorhanden toen de hoofse
liefdesgeschiedenissen van Tristrant en Isalde, Floyris en Blantseflur, Eneas en
Lavinia aan Maas en Nederrijn bekend werden en er een literaire gestalte kregen
waarin de pogingen tot vormverfijning niet kunnen verdoezelen hoe er rond die tijd
in die streken literair werd verteld.
Van die vertelkunst, de ‘Spielmannsepik’, is overigens voldoende overgebleven
om er door direkte kennismaking een voorstelling van te hebben. Het gebied ervan
blijkt groter te zijn geweest dan dat van de vroeghoofse epiek, of beter, in een deel
van het gebied waar Spielmannsepik werd gedicht, heeft de ‘dutsche’ hoofse
vertelkunst haar eerste successen geboekt. De Duitse literatuurgeschiedenis kent
vijf Spielmannsepen, König Rother, Herzog Ernst, Sankt Oswald, Orendel, Salman
und Morolf; de hoge ouderdom van de eerste twee wordt door handschriften en
handschriftfragmenten bewezen. De in de Nederlandse literatuurgeschiedenis
behandelde Brabantse fragmenten van Van den bere Wisselau zijn wel als getuigen
van deze kunst in haar westelijke periferie op te vatten. Trekken ervan zijn ook nog
in de latere Nederlandse versies van de oorspronkelijk Rijnlandse Reis van Sente
Brandane te vinden. De dichters van de abele spelen Esmoreit en Gloriant hebben
blijkbaar uit haar vertelstof geput.
Een Nederlandse literatuurgeschiedenis die de letterkunde in de volkstaal uit het
areaal dat thans het Nederlandse taalgebied is, wenst te bestuderen, kan dus het
Spielmannsepos niet verwaarlozen, ook al
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is verreweg het grootste deel van het bewaarde in een taal geschreven de we Duits
kunnen noemen. De Wissenschaftliche Buchgesellschaft heeft het plan opgevat de
teksten van de vijf bewaarde werken opnieuw algemeen toegankelijk te maken. Het
eerste deel, verzorgd door de Nijmeegse germanist H. Pörnbacher, moet nog
verschijnen; het zal König Rother en Herzog Ernst bevatten. Het tweede deel, dat
de drie epen met een jonge overlevering (15e eeuw) bevat, Sankt Oswald, Orendel
en Salman und Morolf, kwam in 1976 van de pers. Het werd samengesteld door de
beste kenner van het genre, W.J. Schröder, die enkele jaren geleden de gehele
problematiek ervan overzichtelijk in een boekje heeft behandeld (Spielmannsepik,
2

Stuttgart 1972 , Sammlung Metzler). De editie zelf bestaat uit fotomechanische
herdrukken der uitgaven van Oswald door G. Baesecke (1907), Orendel door H.
Steinger (1935) en Salman und Morolf door F. Vogt (1880). De genoemde jaartallen
vestigen de aandacht op een lacune in de studie van deze verhalen: de filologische
tekstkritiek van deze eeuw heeft ze grotendeels verwaarloosd. Schröder heeft aan
elk gedicht een ‘Nacherzählung’ toegevoegd, d.i. een vrije inkortende vertaling in
het Nieuwhoogduits, waarin - meestal met succes - getracht is de toon van het
origineel te treffen. De weinig talrijke toelichtingen bij moeilijke of woordhistorisch
interessante plaatsen in de teksten zijn in voetnoten bij de vertalingen verwerkt; via
een kort register kunnen ze gemakkelijk teruggevonden worden.
J. GOOSSENS
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Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem uitgeven en
toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici.
Brussel-Utrecht 1976. Ruygh-Bewerp V (VIII, 124 blz.).
Binnen een tijdsbestek van nog geen anderhalf jaar heeft een werkgroep van 16
Brusselse en Utrechtse Neerlandici een interessante en in meer dan één zin
voorbeeldige uitgave van het middelnederlandse fragment Truwanten tot stand
weten te brengen. Typerend voor deze editie is dat, terwijl in Leendertz
1)
Middelnederlandsche Dramatische Poëzie hooguit een bladzijde of vijf aan deze
slechts ten dele overgeleverde tekst wordt besteed, de nieuwe uitgave 124 bladzijden
noodzakelijk acht. De tekst - zelf 115 verzen - is driemaal, in verschillende vorm in
de uitgave opgenomen: in fac-simile (p. 5-6), in diplomatische transscriptie (p. 21-23)
en in een kritische uitgave met toneelaanwijzingen en charmante pentekeningen
(p. 103-109). Vers voor vers (en dikwijls woord voor woord) becommentarieerd komt
overigens in gedeelten de hele tekst nog eens aan bod als ‘Voorlopige kritische
tekst en vertaling’ (p. 32-63).
Deze veelvuldigheid is het gevolg van de aantrekkelijke opbouw van deze uitgave:
‘een teksteditie-in-de-maak’, waarbij zo eenvoudig en helder mogelijk is uiteengezet
hoe dat maken in zijn werk gaat. De lezer begint dan ook met informatie over het
handschrift, de befaamde meestal als Hulthemse Handschrift aangeduide codex.
Deze wordt door de tekstbezorgers gekenschetst als ‘De Nachtwacht van de
Middelnederlandse Letteren’ (p. 2). Een vergelijking die ik niet helemaal gelukkig
kan vinden: men zou er door op de gedachte kunnen komen dat de codex op zichzelf
esthetisch waardevol is (een gedachte die juist bij diegenen die niet vertrouwd zijn
met de handschriften van de middelnederlandse letterkunde leeft). En dat is niet
het geval. Om de tekstbezorgers te variëren: het boek is ‘meer functioneel dan fraai’.
Wie het handschrift Van Hulthem ooit in handen heeft gehad zal

1)

P. Leendertz Jr.: Middelnederlandsche Dramatische Poezie. Leiden [1899-907]. De tekst op
pgg. 132-134; commentaar op p. 526.
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erkennen dat het een boek is van een veelheid en gevarieerdheid als het door
Rembrandt zo ingenieus gecomponeerde Vendel van Frans Banning Cocq. Het
Hulthemse handschrift is een wereld waarin wij de weg nog heel slecht kennen. Het
is echter niet een compositie die weloverwogen een schone structuur tot doel heeft
2)
gehad; noch het schrift zelf , noch de overige materiële aspecten en evenmin de
samenstelling van de inhoud wijzen erop dat dit handschrift een uitgedacht tableau
van middelnederlandse of codicologische schoonheid is. Toch is er een paradoxale
parallel: zoals de ontraadseling van Rembrandt's kunstwerk het van samenhang en
structuur lijkt te moeten hebben, zo is het gebrek aan samenhang van de teksten
in het handschrift Van Hulthem wellicht het enige dat ons tot inzicht in de bedoeling
van deze wereld van letters kan brengen.
De enigszins verkleinde reproducties van de tekst van Truwanten, fol. 235 recto
en verso van de codex, zijn ook als recto en verso in de editie geplaatst en, bijna
als in het handschrift, is er een blanco bladzijde (in het handschrift een problematisch
blanco blad) opgenomen.
De opbouw van de codex is moeilijk na te gaan door de restauratie van 1926 (zie
ook deze editie p. 65). Ik meen dat er toch wel iets over de opbouw in katernen
achterhaald kan worden. Met vrij grote zekerheid kan het volgende schema getekend
worden.

2)

Bepaald minder gelukkig is de formulering op p. 8 waarin n.a.v. de littera cursiva (‘waarbij het
meer op snelheid dan op gemakkelijke leesbaarheid aankwam’) wordt gezegd dat de textualis
in de eerste plaats op leesbaarheid is gericht. Afgezien van het feit dat schriftsoorten zelden
op ‘onleesbaarheid gericht’ zullen zijn, lijkt me dat voor de textualis veeleer de hoge mate
van gestileerdheid genoemd moet worden tegenover het informele karakter van de cursiva.
Bovendien moeten we bedenken dat leesbaarheid een relatief btgrip is. Hoeveel late
middeleeuwers zullen de ‘fraaie’ humanistenhanden niet véél moeilijker leesbaar gevonden
hebben dan hun gewone (voor óns onontcijferbare) ‘gotische’ cursief?

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

92
Fol. 234' bestaat thans uit twee blanco bladzijden die ongetwijfeld in de plaats zijn
gekomen van een half dubbelblad dat de verdwenen helft die hoorde bij fol. 239
moest vervangen. Het oorspronkelijke, nu verdwenen en door fol. 234' vervangen
folium moet o.a. het ontbrekende begin van Truwanten (103 vss. groot, zie p. 65
van de nieuwe editie) hebben bevat.
Codicologisch en paleografisch is echter nog niet alles gezegd. Over het later
toegevoegde fol. 234' geven de editeurs nog de volgende informatie: ‘[...] een
onbeschreven blad [...], dat op grond van het watermerk dat er in voorkomt tussen
1550 en 1570 gedateerd kan worden, en dus veel jonger is dan het papier waarop
de tekst is geschreven’ (p. 65). Even verder op dezelfde bladzijde volgt nog een
veronderstelling waarop ik hier nog nader in wil gaan: ‘Vermoedelijk is de toedracht
als volgt geweest. In de zestiende eeuw is het handschrift opnieuw ingebonden.
Daarbij heeft de binder geconstateerd dat er vóór F. 235 een blad ontbrak, waardoor
de andere helft van het oorspronkelijke dubbelblad dreigde los te raken. Om dit
laatste te voorkomen heeft hij aan deze wederhelft een blanco blad vastgelijmd. Op
het verloren blad heeft het begin van Truwanten gestaan’ (p. 65). Bestudering van
het handschrift zelf bracht nu twee problematische feiten aan het licht. In het fol.
234' kan ik met de beste wil geen watermerk onderscheiden, terwijl er op dat blad
wél iets te zien is waarover de editie niets zegt. De rubricering van de tekst van
Truwanten (op fol. 235 recto) heeft afgegeven op de blanco bladzijde fol. 234' verso.
Het eerste probleem is vermoedelijk te wijten aan een onduidelijke formulering.
Het papier van fol. 234' is wel verwant (hoewel de afstand tussen de kettinglijnen
nogal afwijkt) met de overige ‘latere’ bladen in het handschrift. Voor de datering van
die bladen (die een dolfijntje en de naam C. Noel als watermerk hebben) heeft de
3)
werkgroep gesteund op de studie van P. Tack . De datering van binden of herbinden
tegelijk met het aanbrengen van het ‘Noel’-papier nemen we op zijn gezag aan: ca.
1560. Het lijkt me niet onmogelijk dat het

3)

P. Tack, ‘Onderzoek naar den ouderdom van het Hulthemse handschrift’, Het Boek 2 (1913),
p. 81-91.
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handschrift tot op die tijd ongebonden is gebleven. Wanneer het immers inderdaad
gediend zou hebben als ‘standaardcollectie in een scriptorium [...] waaruit kopiïsten
op bestelling afschriften vervaardigden’ (p. 3), dan ligt de gedachte toch enigszins
voor de hand dat men een losbladige collectie teksten (door meer dan een copiïst
gelijktijdig te gebruiken) verkoos boven een gebonden ‘onverdeelbaar’ boek. De
zorgvuldige manier waarop de aantallen versregels per tekstgedeelte en volgorde
van de stukken is aangegeven mag men dan wellicht als aanwijzingen opvatten
voor de veronderstelling van een ‘standaard-handschrift’. Deze gegevens zouden
dan immers hebben gediend voor het compleet en geordend houden van de
voorraad.
Het feit dat in dit handschrift onvolledige teksten voorkomen, mag men dan
misschien als een indicatie voor een langdurig losbladig bestaan van het handschrift
zien.
Ook het tweede probleem brengt ons niet veel verder dan veronderstellingen. Uit
het feit dat de rubricatie van fol. 235 overgedrukt is op de later ingevoegde bladzijde,
zou afgeleid kunnen worden dat de rubricatie ongeveer gelijktijdig met het fol. 234'
is aangebracht. Het schijnt echter niet geheel onmogelijk dat inkt lang ná het schrijven
af kan gaan geven. Het komt me echter voor dat de kleur van de rubrieken in
Truwanten ánders is dan bijvoorbeeld in het eerste deel van het handschrift én dat
er in de codex twee verschillende handen gerubriceerd hebben. In het kader van
deze bespreking kan ik niet uitvoerig het hele handschrift in de beschouwing
betrekken; ik geloof dat een látere rubricering de veronderstelling van losbladige,
niet tot in de perfectie afgewerkte scriptorium-legger ondersteunt. Misschien hadden
de overgedrukte rode streepjes en vlekjes of fol. 234' toch in de nieuwe editie voor
de tekstbezorgers hun nut kunnen hebben, al was het alleen al omdat latere rubricatie
een andere betekenis en waarde heeft dan een gelijktijdige afwerking van de tekst
die veeleer aansluit bij de bedoeling en de werkwijze van de copiïst van de tekst
(als dat al niet dezelfde was als de rubricator).
Niet alleen didactisch is het een uitstekende gedachte geweest om na de
paleografisch-codicologische zorgen met de daarop steunende translitteratie van
de tekst, over te gaan tot een voorbeeldige, gedetailleerde
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‘Voorlopige kritische tekst met vertaling’ (p. 32-63). Wie zoveel en grondig
interpreteert haalt zich eigenwijze tegenlezers op zijn nek, maar de argumentatie
is meestentijds zo helder dat men moet instemmen met de weldoortimmerde
verantwoording. Een enkele opmerking kan ik toch niet laten: bij vs. 116 ‘Vrouwe
waer omme smitti mi’ kiest de werkgroep voor smetten ‘beledigen, uitschelden’.
Leendertz zegt in zijn Middelnederlandsche Dramatische Poezie ‘het is niet
4)
onmogelijk om smitti als smytti op te vatten’, dus met de betekenis slaan . De
tekstbezorgers achten het niet waarschijnlijk dat dit juist zou zijn. Ik zou in dit geval
toch vs. 119 in de redenering betrokken hebben waar de maerte zegt ‘In wil niet
versproken zijn’.
Bij een van de lees-moeilijkheden in vs. 180 ‘Maer si drinken wel grote toghen’,
wordt (p. 18 en 20) behandeld dat het derde woord uit dit vers gelezen is als drulen,
droilen en drincken. De bezorgers zeggen: ‘En toch staat er zonder twijfel drinken...’
(p. 20). Hier zou ik een verklaring voor hun zekerheid tegenover de leespogingen
van Hoffmann von Fallersleben, Moltzer en Stellinga wel willen hebben. De
werkgroep heeft gelijk: in het handschrift (niet op de eenvoudige reproductie in de
editie) is te zien dat boven de n van drinken de staart van een y wat ver is
doorgetrokken. Daardoor ontstaat de indruk dat de tweede poot van de n een punt
heeft en dus een i is. Hierdoor misleid, is men kennelijk gaan proberen vóór die
‘quasi - i’ een bruikbare letter te construeren.
Een van de moeilijkste maar zeker ook aantrekkelijkste gedeelten van de
teksteditie is het derde hoofdstuk, waarbij de bezorgers het zich niet gemakkelijk
hebben gemaakt; de cultuurhistorische achtergrond wordt geschetst door het stuk
voorzichtig te plaatsen naast de exempelen in de preek, onder de hoge auspiciën
van teksten als 2 Timotheus 3: 4-6 (of zeker Romeinen 16:18 en Hosea 4: 8).
Overtuigend komt naar voren dat Truwanten heel wel een komisch stuk met een
religieuze stekking kan zijn.
Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er een stuk werk ‘ongemaket’
is gebleven. Dat betreft dan het antwoord op de vraag:

4)

Leendertz, a.w., p. 526.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

95
heeft een tekst als Truwanten wel enig spanningsverloop, is er een climax, is er
‘handeling’? Of er ooit een antwoord op deze vraag is te geven valt te betwijfelen.
In elk geval kan men m.i. de duivel in Truwanten met de onjuiste term ‘deus ex
machina’ aanduiden. Ik geloof dat het voor de spanning in het stuk toch nodig is dat
de komst van deze angstaanjagende zielendief of in de proloog aangekondigd
geweest kan zijn of zelfs dat de duivel zélf zijn vangst aangekondigd heeft. Op die
manier is het publiek in een angstig-gespannen verwachting gebracht.
Er zijn nog allerlei andere kleinere en grotere problemen aan te dragen; niet
geheel juist is het om voor het opsporen van ‘allerjongste uitgaven’ alleen naar het
Nieuwsblad voor de boekhandel te verwijzen. Juist een uitgave als deze van
Truwanten zoekt men daar tevergeefs. De Utrechtse werkgroep had echt de
uitstekende ‘Aankondigingen en Mededelingen’ in De Nieuwe Taalgids niet hoeven
te vergeten.
Wie echter de 124 bladzijden van deze editie heeft doorgewerkt, kan alleen maar
erkentelijkheid en bewondering hebben voor de resultaten en de wijze van presentatie
van het onderzoek van Truwanten. Al doet de toon van de ‘cursiefjes’ tussen de
hoofdstukken wat al te sterk denken aan de wijze waarop in sommige blijspelen
verpleegsters hun patiënten toespreken, deze betrouwbare Truwanten zullen terecht
vele lezers voorgoed verleiden tot de studie van de middelnederlandse letterkunde.
M.J.M. DE HAAN
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Scenarium. Nederlandse reeks voor theaterwetenschap onder redactie
van E. Alexander en W. Hogendoorn. Deel I. Zutphen: Walburg Pers,
1977. 128 blz. ƒ 15, -.
In deze reeks zal theater in de ruimste zin en op velerlei wijzen benaderd aan de
orde komen. In het eerste deel vindt de toneelhistoricus twee bijdragen over de
negentiende eeuw, drie studies die zich bezig houden met het publieksonderzoek
en een artikel over de bronnen van de Nederlandse toneelgeschiedenis.
Voor de geschiedenis van onze letterkunde zal Scenarium ongetwijfeld boeiend
materiaal aan kunnen dragen; zoals Geljon opmerkt: ‘[...] is het toneel bij Knuvelder
in het algemeen stiefmoederlijk bedeeld.’ (p. 33). Geljon belicht in ‘Jacob van Lennep
en het toneel’ (p. 33-48) een blinde vlek in het beeld van de literatuur van de 19e
eeuw. De omvang en intensiviteit van Van Lennep's belangstelling voor het toneel
alsmede zijn populariteit zijn opmerkelijk. Hij typeert Van Lennep als een begaafde
schrijver van succesvolle ‘triviale drama's’ (p. 45), die bovendien de herleving van
een nationale toneelliteratuur op gang hielp brengen.
Veelzijdig en van belang voor de grondslagen van de dramaturgie is de studie
van H. van den Bergh ‘De esthetica van de drama-receptie’ (p. 48-59). Na een korte
principiële en historiserende inleiding kiest de auteur zijn eigen dissertatie Konstanten
in de komedie. Een onderzoek naar komische werking en ervaring (1972) als
uitgangspunt en probeert tot een theorie te komen die steun kan geven aan de
‘hypothese [...] dat voor zo'n algemene werking van het drama - zowel voor spanning,
komische werking als andere sterke publiekservaringen - een combinatie van
referentiële en immanente procédé's vereist is [...]’ (p. 52).
Goed gedocumenteerd is de pendant van Van den Berghs bijdrage door J.M.
Bordewijk-Knotter, die met haar ‘Empirisch onderzoek naar de werking van
toneelvoorstellingen’ methoden en resultaten van publieksonderzoek inventariseert.
Enerzijds zal de literatuurhistoricus er nostalgisch bij bedenken hoeveel er voor het
verleden onachterhaalbaar zal blijven, anderzijds is er de schrale troost dat de
onbekenden
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van de vergelijking beter geformuleerd kunnen worden. Historisch publieksonderzoek
is mogelijk bijvoorbeeld door analyse van recensies, maar natuurlijk ligt er in de
voorwoorden, lofdichten, correspondentie en last but not least de dagboeken van
toneelgangers uit het verleden, ongebruikt materiaal te wachten. Wat dat laatste
betreft zijn de reacties bijvoorbeeld van Samuel Pepys op het toneel van zijn dagen
verrassend en veelzeggend.
In zekere zin biedt ook de studie van H.H.J. de Leeuwe ‘De toneelspelersopleiding
in Nederland in de negentiende eeuw’ voer voor receptie-estheten en zeker voor
literatuurhistorici. Niet alleen dat blijkt hoezeer toneelspelers (en dus toneel en
schouwburg) stonden ‘onder de paternalistische hoede van de geëmancipeerde,
beschaafde en ontwikkelde burgerij’ (p. 10), ook van de waardering voor toneel en
toneelspeler in het verleden is iets te proeven. De Leeuwe schetst soms met curieuze
details hoe de ontwikkeling van de aanwijzingen voor de pronunciatio in de Rhetorica,
via 18e en 19e eeuwse handboeken, naar de Toneelschool en zijn voorgangers is
verlopen.
Direct van belang voor de literatuurhistoricus is de inventariserende bespreking
door Ben Albach van ‘De Amsterdamse geschreven bronnen van de Nederlandse
Toneelgeschiedenis’ (p. 92-113).
Scenarium belooft een verplicht terzijde voor de geschiedschrijver van onze
letterkunde te worden.
M.J.M. DE HAAN
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Het Moordadich Stuck van Balthasar Gerards, begaen aen den
Doorluchtighen Prince van Oraignen. 1584. van Jonkheer Jacob Duym
(1606), vergeleken met Auriacus sive Libertas Saucia (1602) van Daniël
Heinsius. - ingeleid en van aantekeningen voorzien door Drs. L.F.A.
Serrarens en Dr. N.C.H. Wijngaards - Zutphen, z.j.
Het mag een gelukkige gedachte van de redactie van het ‘Klassiek Letterkundig
Pantheon’ genoemd worden, Het moordadich stuck van Balthasar Gerards door
Jacob Duym in deze reeks op te nemen, wat dank zij een subsidie van de Minister
van CRM mogelijk werd gemaakt. Al bereikt het geenszins het peil waarop onze
grote dichters van de zeventiende eeuw hun drama's geschreven hebben, het is in
bepaalde opzichten wèl een verdienstelijk stuk en het overbrugt enigszins de kloof
die tussen ons rederijkerstoneel en het renaissancistisch drama nogal wijd open
ligt. De uitgevers hebben de tekst nauwkeurig met de Auriacus van Heinsius
vergeleken en kwamen tot de conclusie, ‘dat Duyms werk nauwelijks meer een
bewerking mag heten, omdat de wezenlijke informatie die het overdraagt niet in
Heinsius' drama te vinden is.’ (blz. 14). Ze noemen de Auriacus ‘geleerd, knap zelfs,
maar tegelijk ook kil. Duyms stuk is gevoels-warm en geëngageerd.’ (blz. 49).
De uitvoerige, leerzame inleiding is niet in twee delen, een door de neerlandicus
Wijngaards en een door de classicus Serrarens, geschreven, maar door een
intensieve samenwerking van beiden als één geheel, wat stellig een voordeel is. Zij
beginnen met een overzicht te geven van de oranjestukken die de moord op Willem
de Zwijger behandelen, en merken op, dat ‘geen van die stukken in de volkstaal
werd geschreven door een der grote literatoren van zijn of haar tijd: geen van de
stukken is een nationaal drama geworden.’ Naar hun oordeel ligt de oorzaak hiervan
in het feit, dat elk van die spelen geschreven was voor een eigen en dikwijls klein
publiek en op volstrekt eigen wijze verbonden was met de sociale actualiteit van
het moment waarop het ontstond; het publiek in een latere periode kon zich daarmee
dikwijls niet meer identificeren. Ik zou hierbij willen opmerken, dat dit maar
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ten dele waar is. Het stuk van Duym was niet voor een beperkter publiek bedoeld
dan Vondels Palamedes, maar dat dit laatste ons nu nog meer vermag te boeien,
ligt zeker aan het grotere kunstenaarschap van zijn auteur. Een sociologische
beschouwing als de inleiders ten aanzien van Duyms drama geven, is, hoe belangrijk
ook, m.i. te absoluut geformuleerd. Dat blijkt ook verderop, als ze op blz. 45 schrijven:
‘We gaan dus uit van het idee, dat de groep die de auteur idealiter wenst te bereiken
en beïnvloeden, de groep wier taal hij spreekt en wier gedachten hij wil belichamen,
eigenlijk ook mede-schepper is van het werk, omdat de voorstelling die de groep
heeft van de werkelijkheid en haar vizie erop zich als een dwingende macht plaatsen
tussen de auteur en zijn werk.’ M.i. is dit een miskenning van het scheppende werk
van de kunstenaar. Natuurlijk schept deze niet uit het niets. Hij is stellig ook beïnvloed
door de omgeving waarin hij opgegroeid is, waarin hij leeft, maar dit kàn in bepaalde
gevallen resulteren in een volkomen non-conformisme. Men kan dan moeilijk
volhouden, dat die omgeving mede-schepper is. Ook is ‘de voorstelling die de groep
heeft van de werkelijkheid en haar vizie erop’ niet zo homogeen als de inleiders
blijkbaar aannemen. Nu zijn er tal van mogelijkheden om een kunstwerk te maken
en elke kunstenaar beschikt over een bepaald aantal daarvan. Hieruit kiest hij wat
hem voor zijn doel het beste lijkt. Een beeldhouwer uit de tijd van de barok zou bij
voorkeur niet het bijzonder harde ijzerhout of letterhout voor zijn beweging, golving,
fladdering suggererende beelden gebruiken; een modern vakgenoot, meer werkend
met vlakken en strakke lijnen, zal daarentegen dit materiaal dikwijls juist verkiezen,
het soms zelfs als een uitdaging beschouwen om tot de uiterste vereenvoudiging
te komen. De vinding van het gewapend beton heeft de moderne architect
gestimuleerd tot het laten domineren van de horizontale lijn, maar niemand zal er
aan denken de uitvinder(s) van dit constructiemateriaal medescheppers van een
modern bouwwerk te noemen. De schrijver die een gebeurtenis op het toneel wil
‘brengen’, zal zich aan de ene kant enorme beperkingen moeten opleggen, omdat
het geheel zich binnen een betrekkelijk korte tijd moet afspelen; hij zal in het
algemeen slechts kunnen gebruiken wat essentieel voor zijn idee is. Aan de andere
kant moet de fantasie aanvullen wat in de
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overlevering niet gegeven maar voor de uitbeelding noodzakelijk is, en dikwijls
samenvoegen wat anders verbrokkeld zou blijven. Het uitpuren van zijn idee, al of
niet ook bij sommige ‘volksgenoten’ zo aanwezig, en dit verwerken tot een beeld is
het scheppende werk van de kunstenaar en daar heeft het volk geen deel aan.
Natuurlijk is de dichter deel van het volk, heeft hij mogelijkheden ontwikkeld die het
volk hem in zekere zin aanbood, maar het scheppen is wezenlijk iets anders dan
dat laatste.
Ik bedoel hier overigens niet te zeggen, dat de sociologische beschouwingswijze
geen hout zou snijden. De uitgebreide vergelijking met de Auriacus sive libertas
saucia is nl. niet alleen zuiver literair van belang, maar maakt ook duidelijk, hoezeer
de instelling op hun publiek bij Heinsius en Duym verschilde. De eerste schreef een
klassiek Senecaans toneelwerk voor een zeer select publiek. ‘Zijn referentiegroep
was noch die van de theologen, noch die van de staatslieden; hij richtte zich tot de
betrekkelijk kleine groep van humanistische geleerden, die bereid was zich tijdelijk
te distanciëren van de sterk aktuele implikaties van het onderwerp. Zijn aanpak is
universalistisch, gericht op een brede, algemene toepassing....Heinsius zag daarmee
af van de aktuele politieke situatie in de tijd dat hij het stuk schreef, de dagen dat
Maurits zegevierend teruggekeerd was van Nieuwpoort, een feit dat zeker meer
optimisme ten aanzien van het behoud van de vrijheid en het herstel van de vrijheid
zou hebben gewettigd.’ (blz. 10). Duyms drama is daarentegen uiterst actueel. De
inleiders wijzen erop, dat Maurits en Oldenbarnevelt vooral sedert 1605 uiteen
groeiden: de laatste vond het noodzakelijk naar vrede te streven, de eerste was
met zijn partij verontrust ‘over de weinig vertrouwenwekkende houding van de
Spaanse en Zuidnederlandse tegenspelers. De vrijheid van consciëntie was daarbij
een ernstig breekpunt. In de oorlogspartij - aan wier hoofd zich in 1606 nu duidelijk
Maurits zou gaan stellen - zou men dan nog de groep moeten onderscheiden, die
Prins Willems “politique de la généralité” voorstond, de politiek nl. om verenigd met
het Zuiden uiteindelijk de Spanjaarden uit alle Nederlanden te verdrijven. Van deze
groep spreekt Duym de taal; vandaar zijn opruiende woorden tegen de vijand en
zijn openlijke steun aan Maurits en Frederik Hendrik.’ (blz. 46/7).
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Houden de inleiders zich intensief bezig met de structuur van Duyms drama, de stijl
komt er wat bekaaid af. Het is niet voldoende, op te merken, dat Duym Heinsius'
klassieke stijl met zijn epische vergelijkingen, metaforen, sententies enz. niet wilde
volgen; dat hij de literaire taal, de literaire kode moest gebruiken van de ‘lieden die
hij met zijn spel wenste te bereiken, de kooplui en neringdoenden, de
magistraatsleden die veelal uit deze kringen stamden’; wat dan in de samenvatting
met ‘rederijkersstijl’ wordt aangeduid. Nu meen ik dat Het moordadich stuck, ondanks
een aantal passages in rederijkerstaal, geen echt rederijkersstuk meer is, al kan
men het nog geen klassiek of zgn. romantisch drama noemen. Het is hier niet de
plaats om dat alles uitvoerig aan te tonen, maar wèl zou ik op een paar punten willen
wijzen. In de eerste plaats: er komen zeker nog enkele allegorische figuren in voor,
lijfelijke verschijningsvormen van abstracte begrippen: Bloed-dorst, Heymelijken
Haed en De Vrijheyd des Lands, maar ze vervullen ondergeschikte rolletjes.
Daarentegen zijn Overicheyd, Ghemeynte, Inquisitie, Spaanschen Raed, De
Coopman, een collectivum vertegenwoordigend, veel meer reële figuren; hun rol
wordt allicht door één persoon gesproken, maar er kunnen op het toneel meer
hebben gestaan, zoals in zekere zin ook in het klassieke drama bij de reien het
geval is.
Een tweede punt is het gebruik van de alexandrijn, die een heel ander karakter
heeft dan het rederijkersvers. Duym heeft er af en toe nog wel moeite mee, zoals
b.v. hier en daar uit een teveel of een tekort in het aantal lettergrepen blijkt; of uit
een verwrongen zinsconstructie, waar soms nog een rederijkerszegwijze in te
herkennen valt. Maar het is duidelijk, dat hij zijn best gedaan heeft om in de nieuwe
stijl te schrijven, zoals Hooft dat reeds in zijn vroege stukken vóór hem gedaan had.
Hier komt dan ook de vraag op, of Duym wel zo geheel en al de taal sprak van het
publiek waartoe hij zich richtte; of de inleiders deze uitspraak niet te absoluut gesteld
hebben. In elk geval lopen Duyms verzen doorgaans wel goed, waarbij wij stellig
in acht moeten nemen, dat destijds de alexandrijn nog allerlei ritmische bewegingen
toeliet die later, bij de toenemende alternantie van het Nederlandse vers, niet meer
aanvaard werden. Ik voor mij had daarover in de inleiding toch graag
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tenminste iets aangetroffen dat aanwijzingen voor de juiste leeswijze van de verzen
had gegeven en misschien een aansporing tot een doctoraalscriptie had kunnen
zijn.
Bij de tekst zelf en de aantekeningen enkele opmerkingen. Allereerst een paar
drukfouten. Bij de aantekeningen: 261 moet zijn 260; 295 dito 294; bij 627 staat I
voor Ik; 797 verwijst naar noot 441 i.p.v. 437; evenzo bij 804; - in de tekst staat in
529 lift voor list (in de oude druk lijken s en f veel op elkaar); in vs. 648 staat psyst
voor peyst; in vs. 750 He voor Hoe (in de oude druk staat HOe); in vs. 1043 staat
dan voor den; in vs. 1221 staat Pins voor Prins; in vs. 1226 Teckt voor Treckt; in
vs. 1311 Dt voor Dat.
Misschien zal men bij dit lijstje opmerken, dat ik schaclkheyt, direct al in de tweede
regel van de Voor-reden oft Prologhe, niet vermeld heb. Ik wil allerminst beweren,
dat mij geen drukfouten zijn ontgaan, maar wat ik vond heb ik met de druk van 1606
vergeleken en daar trof ik deze fout reeds aan. Nu hadden de uitgevers drie dingen
kunnen doen: a) de fout stilzwijgend verbeteren; b) verbeteren met een
verantwoording; c) de fout laten staan met in een noot de mededeling dat het woord
zó in de oude druk staat. Zij hebben echter de fout zonder meer gereproduceerd,
wat mij ontoelaatbaar voor een geannoteerde heruitgave voorkomt. Op zichzelf is
het een kleinigheid, maar verderop komen diverse gevallen voor waar men aan een
drukfout zou kunnen denken en waar om taalkundige redenen een aantekening op
zijn plaats zou zijn geweest. Zo b.v. in dezelfde Voor-reden vs. 30: ‘De
Oraengnisschen Prins’. Enkele andere voorbeelden uit het drama zelf: vs. 149, dat
het rijmende vers mist; vs. 818: ‘t'Vaders ooghen’; vs. 952: ‘slecht’ - is dit ‘slechts’,
of betekent het: ‘eenvoudig, gewoonweg’?; vs. 959: ‘O hoogh-beroemden Prins’;
vs. 1127: ‘t'vyands haet’.
Bij de woordverklaringen een paar opmerkingen. In Duck Dalf die cost hem te
lang verduren (Voor-reden vs 37) wordt verduren verklaard als ‘op kosten jagen’,
een betekenis die inderdaad bij Verdam te vinden is. Het zou echter een wat
koopmansachtige voorstelling van de Prins zijn, die immers volgens het Wilhelmus,
waar vaker op gezinspeeld wordt, Lijf en goet al te samen voor de goede zaak over
had gehad. Nu kan verduren ook betekenen ‘doorstaan’ (Zie Mnl. Wb.
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VIII, 1081). Dan zou deze regel betrekking hebben op het ‘by Maestricht begraven’
zijn van Alva in 1568, wat de Prins inderdaad duur kwam te staan, maar zo ziet het
er toch anders uit. - In dezelfde Voorreden had bij verstijven (vs. 50) m.i. wel een
grammaticale opmerking aangaande het onderwerp mogen staan. - In den ouden
quaden grond (vs. 79 van het drama zelf) kan grond natuurlijk wel ‘gemoed’
betekenen, maar beter lijkt me ‘geheime of heimelijke gedachten’. (vgl. WNT V,
938). - Bij vs. 104, Stond in de macht al, van den bloed- Raed boos en vals, is
aangetekend: ‘Lees: en stonden’. Dan zou deze alexandrijn echter 14 syllaben
tellen, wat we niet zomaar mogen aannemen. Eerder zal men al als ‘alles’ moeten
opvatten (vgl. WNT II, 1, 48) en niet als ‘geheel en al’ gelijk de aantekening geeft.
Dan zou men hier wel een ongewone woordorde moeten aannemen, maar Duym
schrikt daar metri causa niet voor terug. De zin zou voor de rest correct zijn. - Vs.
138 En dat nood waer ons trou soud' oock noch claerlick blijken, wordt vertaald als
‘En dat onze trouw ellende betekende, zou nog duidelijk blijken’. Nu meen ik niet
alleen, dat nood een agressiever betekenis heeft (van buitenaf de mens bedreigend
gevaar) dan het hedendaagse ellende, maar de vertaling past m.i. geenszins in de
context. Willem van Oranje heeft zojuist gezegd, dat ‘d'Inwoonders des Lands’ wel
geprobeerd hebben de Spanjaarden uit het land te doen vertrekken, ‘Maer wilden
nochtans niet van haren Coninck wijken.’ Dan volgt de reeds geciteerde regel,
waarna als redengevende zin komt: ‘Want ons hoop was altijt dat Coninck Phlips
int lest, Hem laten raden soud', en schicken als ten best.’ Bij deze hoop past niet,
dat Oranje's trouw ellende was, maar wèl, dat hij duidelijk, evenals de inwoners des
lands, zijn trouw liet blijken. Daarom moet m.i. dat nood waer als een tussenzin
opgevat worden met de betekenis òf van ‘en dat moest ook wel, het was
noodzakelijk’, òf van ‘en dat was gevaarlijk’.
Met eest in vs. 232 is zeker niet ‘eerst’ bedoeld, zoals de uitgevers tussen haakjes
suggereren; het zou niet rijmen op meest in de volgende regel. M.i. is het een
drukfout voor reest (de r kan gemakkelijk door de zetter vergeten zijn), en dit reest
is dan de superlatief van ree (ook wel reede, reed), dat de betekenis van ‘gereed’
heeft, maar ook ‘vlug, snel’ en ‘onmiddellijk, op staande voet’ kan betekenen, wat
hier
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een goede zin geeft. In de superlatief komt het herhaaldelijk voor (vgl. WNT XII,
111, 996 en 1001).
In vs. 247 geeft ‘vermindering van inwonertal’ voor ziel verlies geen redelijke zin.
Dat zou immers geen aanleiding voor de Overicheyd kunnen zijn om Vlaanderen
te verlaten. Het staat echter aan de verkeerde kant, streeft naar zaken die tot verlies
van de ziel leiden in plaats van naar d'eewich goet, waarmee het een tegenstelling
vormt.
Er is in vs. 275 geen reden quelen als ‘jammeren’ in plaats van als ‘lijden’ te
vertalen, zeker niet als tegenstelling tot bly zijn.
In vs. 521, Ghy (d.i. Antwerpen) waert in Braband als de kerne inde snoester,
betekent het laatste woord ‘bolster van een noot of dergelijke vrucht’ (WNT XIV,
2394) en niet ‘lekkernij’, door welke vertaling de beeldspraak verloren gaat:
Antwerpen was in Brabant als een pit, een noot in de bolster. - Er zijn meer plaatsen
waar de vertaling de beeldspraak te niet doet, maar daar ga ik nu niet op in.
In vs. 792, Ghevaer en angst is my, waer ick my keer ontrent verbinden de
uitgevers waer en ontrent en verklaren dit dan als ‘waarheen dan ook’. Dit geeft
echter geen goede zin: de eerste helft van het vers zou dan niet af zijn. M.i. is de
constructie. ‘Ghevaer en angst is my ontrent, waer ick my keer’, waarin ontrent
gewoon ‘aan alle kanten’ betekent.
In vs. 842 zien de uitgevers in Adolf m.i. abusievelijk de broer van Willem van
Oranje en verklaren daarom oud-vader als ‘oom’. Er staat:
Wilt doch op Adolff u oud-vader altijd peysen,
Diemen voor vyand noyt en sagh te rugghe deysen,
En die hem zijn ghevolght, sy toonden t'cloeck ghemoet:
845 Als Renè de Chalon, u oud Oom, een Prins goet,
En ander meer, die haer daer hebben wel ghedraghen
Wilt voor Gods woord, en tLand, als Helden stoutlijc wagen
U edel bloed, en goet, als ick wel heb ghedaen.

Nu is René van Chalon in hetzelfde jaar overleden als de broer van Willem van
Oranje geboren is. De eerste kan de laatste dus moeilijk gevolgd zijn. Kennelijk is
hier aan de Adolf van Nassau gedacht die

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

105
van 1292 tot 1298 Rooms koning was en dus de pretentie had keizer te worden.
Op hem wordt in het Wilhelmus gezinspeeld als daar in de vijfde strofe staat: ‘Edel
en Hooch gheboren van Keyserlicken Stam’. Duym legt de Prins in de boven
geciteerde verzen 847/8 ook woorden uit het vervolg van dezelfde strofe in de mond:
‘Voor Godes Woort ghepresen Heb ick vrij onversaecht/ Als een Helt sonder vreesen
Mijn Edel bloet ghewaecht.’
Ik laat het hierbij. Alleen wil ik nog opmerken, dat de historische toelichtingen bij
de tekst m.i. wel iets talrijker hadden mogen zijn. Is het de beoogde lezers b.v.
zonder meer duidelijk, dat in vss. 376/8 op Don Carlos gedoeld wordt?
De bovenstaande opmerkingen verhinderen me overigens niet, veel waardering
te hebben voor deze in bepaalde opzichten bijzondere uit-gave. Was dat niet het
geval, mijn bespreking zou korter geweest zijn.
Scheveningen
G. KAZEMIER
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Wiebe Hogendoorn, Lezen en zien spelen. Een studie over simultaneïteit
in het drama. Proefschrift [....] Leiden [....] 1976 [....]. Leiden (Karstens
Drukkers B.V.) 1976, 218 blzz. (niet in handelsuitgave verschenen, wel
via de boekhandel verkrijgbaar à ƒ 47,50).
‘Van Aristoteles tot F.C. Maatje is er een traditie die inhoudt, dat het er voor de
beleving van het drama niet wezenlijk toe doet of men de tekst leest dan wel een
voorstelling ziet. Een beschouwing van de dramatische simultaan-effecten leert, dat
deze opvatting niet houdbaar is.’ Aldus de eerste stelling, die Dr. Hogendoorn aan
zijn proefschrift toevoegde. Natuurlijk voelt recensent zich gevleid, in Aristoteles'
gezelschap te mogen verkeren (al is dat dan volgens H. in dit geval verkeerd
gezelschap). Maar ik meen van mijn kant, dat de geciteerde stelling ‘niet houdbaar’
is. Hoe die ‘traditie’, waarvan H. gewaagt, eruit ziet, wordt uit zijn boek niet duidelijk.
Het beginpunt van die ‘traditie’, nl. Aristoteles' Poëtica, komt in het boek zèlf nog
terloops even ter sprake, en wel op blz. 168, in de tweede alinea van het zesde en
laatste hoofdstuk, dat over het leesdrama handelt. Argumenten worden daar niet
aangedragen. Dat is niet zo verbazingwekkend, want het opnieuw te berde brengen
van de aan Aristoteles toegeschreven opvatting vormt een latere insertie in dit
hoofdstuk. Dat werd nl. al drie jaar eerder gepubliceerd in de huldebundel voor
1)
Hunningher , in een Engelse versie, waarbij Aristoteles nog buiten schot bleef. Op
dit hoofdstuk kom ik nog te spreken: het leesdrama is in H.'s gedachtengang een
test-case, maar tegelijk vormt het artikel hierover, in de vertaalde en enigszins
bewerkte gestalte van een hoofdstuk in een geheel anders opgezet boek een duidelijk
corpus alienum.

1)

Wiebe Hogendoorn, ‘Reading on a Booke. Closet Drama and the Study of Theatre Arts’. In:
Essays on Drama and Theatre. Liber Amicorum Benjamin Hunningher. [....]. Amsterdam/Baarn,
Antwerpen 1973, blz. 50-66. In deze Engelse versie komt het ‘“Aristotelian” drama’ alleen
terloops voor als specimen van het ‘“closed” drama’ (blz. 53). De tegenstelling: ‘open’/‘gesloten’
(vgl. b.v. Volker Klotz, Offene und geschlossene Form im Drama. München 1960, - door H.
overigens noch in het boek, noch in het artikel genoemd) heeft met H.'s probleemstelling
echter niet direct te maken.
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Wat het (voorlopig?) eindpunt van de door H. veronderstelde ‘traditie’ betreft, wil ik
2)
wel opmerken dat ik in mijn Literatuurwetenschap inderdaad met iets minder nadruk
opteer voor het geconcretiseerde/te concretiseren werk als het eigenlijk
3)
literatuurwetenschappelijk object dan ik thans geneigd ben te doen . Dat geldt
trouwens ook voor lyrische gedichten en voor romans en andere epische werken,
- zij het op een andere wijze (ik kom daar nog op te spreken). Juist daarom had H.,
i.p.v. naar blz. 73 bij mij (‘geen essentieel verschil’ [ik cursiveer thans achteraf]
tussen o.a. het op het toneel ‘opvoeren’ en het zgn. ‘stillezen’, de ‘toneelspeler’ is
een ‘intermediaire figuur’) te verwijzen, veel beter kunnen ingaan op de discrepantie
4)
tussen de benadering van de dramatische tijd in Literatuurwetenschap (§ 28 ), waar
5)
de zgn. gesproken tekst kwantitatief wordt geanalyseerd , en die van de dramatische
ruimte (§ 33 en 34), welke laatste wèl ten volle als ‘partituur’ voor de opvoering
6)
7)
(zoals men wel zegt ), i.c. voor het opstellen van een ‘toneelbeeld’ , wordt gezien.
H. had daar zelfs zijn ‘simultaan-effecten’ (zie de ondertitel van zijn boek en de
8)
bewoording van zijn eerste stelling) in kunnen aantreffen , -

2)

1

Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk. Utrecht 1970,
4

3)

4)
5)

6)

7)
8)

1977; H. hanteert de 3de herziene en uitgebreide druk van 1974.
Zie mijn samen met J. Roukema vervaardigde ‘“Voor wie ik liefheb, wil ik heten”. Van
structuuranalyse naar interpretatie, of andersom?’. In: Handelingen van het vier en dertigste
Nederlands Filologencongres [....] Amsterdam [....] 1976. Amsterdam 1976, blz. 157-175,
i.h.b. 170; herziene en uitgebreide versie in: Spiegel der letteren 18 (1976), blz. 228-252,
i.h.b. 248-249.
1ste en 2de druk, blz. 120-123; 3de en 4de druk, met een paar kleine verbeteringen in de
formulering aldaar, die het probleem echter niet helemaal uit de wereld helpen: blz. 133-136.
Daarop is niet geheel ten onrechte kritiek geoefend door L. Mosheuvel in Ntg. 64 (1971), blz.
226; de in de vorige noot bedoelde wijzigingen zijn dan ook door zijn kritiek geïnspireerd, al
blijven ze nog onvoldoende.
De vergelijking: ‘drama/toneelopvoering’ (of, zoals ik - naar aanstonds zal blijken - liever zou
zeggen: ‘dramatekst/concretisering’) met ‘partituur/concertuitvoering’ is gemeengoed in de
dramatheoretische literatuur. Zie ook noot (9).
1ste en 2de druk, blz. 149-156; 3de en 4de druk, blz. 165-171.
1ste en 2de druk, blz. 156-157, 3de en 4de druk, blz. 172: laatste twee zinnen van de eerste
alinea van § 35 en het tussen haakjes geplaatste in het midden van de tweede alinea daarna;
trefwoorden zijn het ‘op een theatrale manier [...] interpreteren’ en vooral de ‘“schoksgewijze
dosering”’ (ik cursiveer thans).
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zonder dat die term zelf valt, overigens, maar dat is nu van minder belang.
Ik laat nu verder H.'s Aristotelica zowel als zijn verwijzing in die ene stelling naar
mijn Literatuurwetenschap verder geheel buiten beschouwing. Op het eerste
onderwerp: H.'s interpretatie van een aantal passus uit de Poëtica kom ik t.z.t. in
een andere publikatie terug. Op Literatuurwetenschap ben ik alleen vanwege die
ene stelling ingegaan, daar H. bij velen de indruk blijkt te hebben gewekt, als zou
hij zich speciaal tegen mijn ‘grondslagen’-boek richten. Dat is echter bepaald niet
het geval. Het begrip ‘fictionaliteit’ b.v. hanteert H. op een heel zinnige wijze,
waarmee ik me geheel kan verenigen (vgl. b.v. bij H. blz. 97 en 108). Als ik me in
het volgende dus nogal kritisch over H.'s proefschrift uit, is dat beslist niet op te
vatten als het vervolg op een door H. begonnen polemiek, zoals de buitenstaander
wellicht op grond van die ene stelling zou kunnen menen. Lagen de zaken anders,
dan zou ik mezelf als recensent gediskwalificeerd hebben geacht en terwille van
de wetenschappelijke objectiviteit van een bespreking geheel hebben afgezien.
Het drama is een stiefkind in de literatuurwetenschapsfamilie, zeker in Nederland.
We moeten teruggaan tot Van der Kuns dissertatie uit 1938, om een algemene
studie over de structuur van het drama te vinden. Bij Van der Kun heeft H. dan ook,
alle kritiek die hij op hem heeft ten spijt, zijn inspiratie opgedaan (vgl. blz. 20-39).
Daartussen ligt bij mijn weten alleen de studie van Pos (over de al genoemde
‘partituur’-analogie) en, veel algemener, maar ook veel onnauwkeuriger, het bekende
artikel van H. van den Bergh in de huldebundel voor Stuiveling, waar ik elders en
in geheel ander verband nog op te spreken kom. Ook internationaal gezien heerste
er lange tijd een dramatheoretische baisse. (Let wel: ik spreek over algemene studies
over de structuur van het drama, niet over meer specifieke: over bepaalde auteurs
en bepaalde perioden, over bepaalde subgenres - tragedie, komedie -, noch over
uitdrukkelijk als toneelwetenschappelijk
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gepresenteerde verhandelingen.) De laatste jaren lijken echter iets van een ‘revival’
9)
te brengen: ik denk aan b.v. Beckerman, Jansen, Kowzan, Levitt en Pütz .
In die heropleving heeft Nederland dus nu zijn deel met het boek van Hogendoorn.
Ik laat de schrijver eerst zelf aan het woord. In de eerste alinea van zijn
‘Samenvatting’ formuleert hij zijn probleemstelling als volgt: ‘De hier voorgelegde
studie is ontstaan uit twee met elkaar samenhangende ervaringen van de schrijver
(en gelukkig niet van hem alleen): toneelstukken zijn vaak moeilijk te lezen, doordat
de tekst de indruk maakt, de wereld van het drama ontoereikend tot uiting te brengen;
en: veel toneelvoorstellingen brengen betekenissen tot stand die voor een goede
beleving en een goed begrip van de drama's in kwestie noodzakelijk zijn, maar die
uit de geschreven tekst niet of onvoldoende duidelijk worden. De verklaring van
beide is te vinden in de simultaan-aspecten van de toneelvoorstelling die in de tekst
10)
niet tot aanzijn komen.’ (blz. 181 ).
Wat een ‘simultaan-aspect’ (resp. ‘-effect’, - zie de geciteerde stelling) bij H. is,
maakt hij al aan het begin van zijn boek (‘Inleiding’, tevens eerste hoofdstuk, § 1:
‘Onderwerp’) duidelijk. Adstructie-

9)

10)

Voor bibliografische gegevens inzake de genoemde auteurs Van der Kun. Van den Bergh,
Beckerman, Jansen, Kowzan, Levitt en Pütz zij verwezen naar H.'s omvangrijke bibliografie,
blz. 202-214. Wat W.Ph. Pos betreft heb ik het oog op zijn studie met de programmatische
titel: Structuur en partituur van het drama. Amsterdam 1953. Bij Jansen gaat het me vooral
om zijn gortdroge academische, maar héél precieze artikel, in H.'s bibliografie op blz. 207 te
vinden als ‘Jansen, 1973’. Van Van den Berghs huldebundel-artikel bestaat een gestencilde
versie, in gebruik bij het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam,
getiteld ‘Drama-analyse’, waarin de formele slordigheden zijn weggewerkt, maar waarin de
inhoudelijke verwarring rond de begrippen ‘structuur van het drama’, ‘drama’ (sec) en
‘dramatekst’ dezelfde is als in de eerdere gedrukte vorm.
Het derde woord in dit citaat, ‘voorgelegde’, is één van de germanismen, die H. - m.i. volstrekt
overbodig (dit zeg ik erbij, want ik ben géén purist) - nogal eens bezigt. Ook overigens is zijn
Nederlands taalgebruik niet altijd even precies, en vertonen de vele citaten uit Franse, Duitse
en Engelse bronnen vrij wat ongrammaticaliteiten die niet tot simpele tik- of zetfouten te
herleiden zijn. Enkele daarvan worden in het bij het boek gevoegde lijstje ‘Errata’ verbeterd,
maar ik telde er, zonder er bijzonder op gespitst te zijn, bij mijn lectuur nog een hele reeks.
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materiaal is daar een scène uit Brechts Leben des Galilei. Paus Urbanus VIII spreekt
met de inquisiteur over de zaak van de astronoom met zijn ketterse ideeën. Tijdens
deze audiëntie wordt de paus, zelf wiskundige, aangekleed (toneelaanwijzing),
terwijl van buiten het geschuifel van een ongeduldig wachtende menigte hoorbaar
is (eveneens toneelaanwijzing). Met dit laatste tekstelement zal een lezer geen
moeite hebben, aldus H.: de paus merkt zelf op, dat het hem nerveus maakt. ‘Maar
wat menige lezer van dit drama, te weten die lezers die het nooit hebben zien spelen,
raadselachtig zal voorkomen, is de andere toneelaanwijzing [....]. Wat heeft die
kleedpartij met het debat van de twee geestelijken te maken? En waarom de
aanduiding aan het slot, dat de paus nu in vol ornaat is? Heeft Brecht gemeend, de
intellectuele argumenten met enige toneelactie, hoe los op zichzelf staand ook, te
moeten opsieren?’ (blz. 7-8). Het lijkt me, dat H. ‘menige lezer’ onderschat. En dat
is te verbazingwekkender, daar hij, blijkens een noot even verderop (noot (3) op
blz. 8, verwijzend naar blz. 189), zegt uit te gaan van ‘een optimale actualisering
door lezer [ik cursiveer], toeschouwers en toneelkunstenaars’ (met het laatste het
onjuist overkomen van toneeleffecten, dat aan een ‘gebrekkige regie, een
ontoereikende vertolking of een winkelhaak in de pauselijke onderkleding’ zou zijn
11)
toe te schrijven, uitsluitend ). Deze relatie tussen ‘menige lezer’ enerzijds en ‘een
optimale actualisering’ anderzijds, - tussen een mogelijk onvolkomen concretisering
realiter (al of niet op een toneel) en de adequate concretisering idealiter, wordt door
H. niet onderkend: in deze passage niet, en in zijn gehele boek niet. Dat heeft voor
de lezer van Lezen en zien spelen vèrstrekkende gevolgen: deze

11)

Met ‘actualisering’ bedoelt H. ‘concretisering’, in geval van een dramaop-toneel dus ‘opvoering’.
De term ‘actualisering’ zou ik liever reserveren voor het afstemmen van een opvoering op
een bepaalde actuele pragmatische context, b.v. het (al of niet ten onrechte) accentueren zoals dat thans in zwang is - van feministische aspecten van een stuk als Ibsens Poppenhuis
(vgl. de verfilming door Joseph Losey) of Euripides' Medea (vgl. de opvoering door
Publiekstheater in het seizoen 1976/77 en herfst 1977). - Deze noot over ‘actualisering’ houdt
tevens enige zelfkritiek in: de 4de druk van mijn Literatuurwetenschap (vgl. noot 2)) heb ik
dienovereenkomstig terminologisch consistenter trachten te maken dan de drie eerdere
drukken in dit opzicht waren.
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weet bij eerste kennismaking eigenlijk niet, of hij nu met een literatuurtheoretische,
i.c. dramatheoretische, studie van doen heeft, dan wel met een
toneelwetenschappelijke, resp. dramaturgische. Anders gezegd: de beschouwingen
in H.'s tekst (zie boven) wijzen in de richting van de praktijk, - de formulering in de
bedoelde noot: ‘optimale actualisering’ (hetgeen ik niet anders kan interpreteren
dan als ‘adequate concretisering’ in de zin van Ingarden) in die van de theorie.
Toegegeven: de winkelhaak in 's pausen hemd is weer een praktische zaak. Om
maar op mijn conclusie vooruit te lopen: H. had er verstandiger aan gedaan, een
(uiteraard theoretische) studie over de toneelpraktijk te schrijven. Dat heeft hij nu
maar zeer gedeeltelijk gedaan. Wèl is die toneelpraktijk steeds a.h.w. de ondergrond
waarop hij de dramatheoretische beschouwingen van anderen behandelt en die
van hemzelf opbouwt. Een echte confrontatie: dramatheorie - toneelwetenschap,
gaat hij echter uit de weg. Wat genoemde ‘toneelondergrond’ betreft: eerlijk gezegd
ging mij pas een licht op, toen ik vernam, dat H. aan de Universiteit van Amsterdam
was benoemd tot hoogleraar in de dramaturgie, en kort daarna een stuk over zijn
12)
praktische onderwijsplannen in de krant las . Dat H. geen literaire basistheoreticus
en zeker geen methodoloog is, was me al bij eerste lectuur van zijn boek opgevallen,
b.v. toen ik ‘drama’ ‘gedefinieerd’ zag als ‘ieder werk dat behoort tot de dramatiek,
tot het dramatisch genre’ (blz. 10, cursivering van mij).
Maar terug naar H.'s begin. ‘Menige lezer’ zou bij het lezen van het besproken
twaalfde tafereel van Brechts Galilei aanzienlijk in het nadeel zijn vergeleken bij de
toeschouwer, die het allemaal voor zich ziet: de hele handeling van het aankleden
van de paus, totdat deze ‘in vollem Ornat’ is. Want die ‘menige lezer’ is niet in staat,
een zinvolle relatie te leggen tussen het dispuut van paus en inquisiteur enerzijds
en het allengs verdwijnen van de wetenschapsman, de wiskundige, die Barberini
óók was, onder en achter de staatsiekledij. Dat zal vaak wel. Maar dan leest die
‘menige lezer’ verkeerd. Die leest een drama als

12)

W. Boswinkel, ‘“Dramaturgie hoeft zich niet bescheiden op te stellen”’ In: NRC-Handelsblad
d.d. 11.01.77, blz. 6.
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een roman. Niet toevallig ‘duldt’ H. de eerste regie-aanwijzing, over het geschuifel
van de menigte, nog wèl, omdat de paus daarover een opmerking maakt in de
‘Haupttext’. Maar, zo moet men, dunkt me, H.'s gedachtengang ongeveer
reconstrueren, wat in de ‘Nebentext’ die ondersteuning door de ‘Haupttext’ ontbeert,
dat moèt een lezer wel ontgaan, dat kan alleen die toeschouwer ervaren, want die
kan de gelijktijdigheid van gebeurtenissen ook als gelijktijdig ondergaan en beleven.
Alleen op de toeschouwer zou dan het ‘simultaan-effect’ ten volle overkomen. Mijn
principiële tegenwerping heb ik al gemaakt: men kan niet tegelijk een puur
dramatheoretisch standpunt (‘optimale actualisering’, ook door de ‘lezer’, zie boven)
innemen, èn een toneelwetenschappelijk. De toneel- (of, bij uitbreiding:
theater-)wetenschap zou ik een ‘toepassingswetenschap’ willen noemen (wat niet
hetzelfde is als een ‘toegepaste wetenschap’). Een wetenschap dus, die van meet
af aan gericht is op ‘problem solving’ in het praktische vlak (i.c.
toneel-opvoeringsproblemen). De literatuurwetenschap, meer bijzonder: de
dramatheorie, fungeert in dat verband als basis-, of misschien zelfs maar als
hulpwetenschap. Zo'n toneelwetenschap zal inderdaad moeten bestuderen hoe
men ervoor kan zorgen, dat wat bij ‘menige lezer’ verkeerd overkomt of helemaal
niet overkomt, zoals het ‘simultaan-effect’, in elk geval voor de toeschouwer zo
waarneembaar mogelijk wordt.
Als ik me nog even op een niettemin verwant ‘praktijk’-standpunt mag stellen:
men dient lezers, b.v. studenten die zich met dramatheorie bezighouden, bij
voortduring aan te moedigen, hun lectuur aan toneelopvoeringen te toetsen
(overigens ook andersom). Men dient hun duidelijk te maken, dat het lezen van een
dramatekst een heel andersoortig gebeuren is dan dat van een roman. De lezer
van een dramatekst moet alle ‘open plekken’ invullen, en daarbij het dramatisch
gebeuren zich voor het geestelijk oog en oor laten voltrekken. Weliswaar heeft die
lezer het in zekere zin moeilijker dan in zijn rol van toeschouwer, maar in feite heeft
hij ook meer mogelijkheden. Immers, hij kan de ‘open plekken’, voorzover de auteur
hem in de tekst (‘Haupt-’ en ‘Nebentext’) tenminste vrijlaat, zelf naar eigen inzicht
invullen, terwijl hij als toeschouwer van een voorstelling maar de inzichten van
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13)

de regisseur heeft te volgen. Dit is géén pleidooi voor ‘studeerkamerspel’ dat te
verkiezen zou zijn boven levend toneel. Integendeel: alleen hij die de
toeschouwerstoneelschool met vrucht heeft bezocht, is in staat, in leunstoel of achter
schrijftafel in het eigen hoofd een toneel op te bouwen, en daarop dramatische actie
mentaal te voltrekken.
Hoe wankel H.'s praktijkstandpunt is, blijkt ook uit het feit dat hij nergens aantoont
dat die ‘menige lezer’ tot een inadequate interpretatie moèt komen. Enig empirisch
toeschouwersonderzoek heeft hij niet gedaan, enig empirisch lezersonderzoek
evenmin. Hij poneert het verschil: lezer-toeschouwer eenvoudig, en vrijwel elk van
de voorbeelden die hij geeft is voor directe weerlegging vatbaar. Ik kan ze hier niet
alle noemen, en volsta daarom met de bespreking van nog één ander voorbeeld,
door H. gebruikt. In Albee's Who's Afraid of Virginia Woolf? spreken de beide
echtelieden, ‘vlak voor het hoogtepunt van de climax die leidt tot de mededeling van
George aan Martha dat hun imaginaire zoon is omgekomen (de woorden hebben
op die zoon betrekking)’ (ik volg hier H.'s weergave, zie bij hem blz. 54) ‘Both
together’ (toneelaanwijzing van de schrijver) elk hun eigen claus. ‘Martha: “I have
tried, oh God I have tried; the one thing...the one thing I've tried to carry pure and
unscathed through the sewer of this marriage [....]”’, en George bidt tegelijk: ‘Libera
me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda [....]’, enz. H. behandelt nu de
problemen waarmee de regisseur te worstelen heeft bij een verstaanbaar maken
van de beide tegelijk gesproken clausen, of, in elk geval, bij het op het publiek laten
overkomen van wat er in elk van beide dramatis personae psychisch gebeurt. ‘Nu
gaat het erom’, aldus H., ‘dat de regisseur en acteurs hier over mogelijkheden
beschikken die de lezer

13)

Deze laatste term ontleen ik aan E. van der Starre, ‘Studeerkamerspel en toneelwetenschap’,
zie H.'s bibliografie, blz. 212. H. noemt de discussie, waar dit artikel deel van uitmaakt, wèl
(blz. 8, noot 5), verwijzend naar blz. 189), maar houdt de zaak voor afgedaan. Dat is ze
kennelijk niet: H.'s boek en probleemstelling stelt ze weer aan de orde! En de dramatische
ironie, die soms ook het leven eigen is, wilde dat Bomhoff, die de ‘taal van de geschreven
tekst’ als de ‘“oercel” van de dramatische handeling’ bestempelde (zie bij H. blz. 8) en die
zich heftig tegen de institutionalisering van een academische discipline ‘toneelwetenschap’
richtte, als H.'s promotor optrad! Gebrek aan sportiviteit kan men Bomhoff niet verwijten.
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niet heeft: ze kunnen Martha en George zó op het toneel plaatsen en doen spreken,
dat beiden, één van beiden of geen van beiden geheel of gedeeltelijk verstaan
worden, b.v. Martha “downstage” en luid sprekend, George meer naar achter en
zacht intonerend. De lezer beschikt niet over die interpretatievrijheid: hij is hier door
de beperkingen van de notatie gedwongen, de fatische laag [dit door Reichling
14)
geïntroduceerde begrip gebruikt H. wat afwijkend, maar uit zijn context blijkt wel
wat hij bedoelt] van het gesprokene als de “betekenaar” van het drama te zien,
doordat hij die fatische laag los van de andere, soms dominerende componenten,
moet ervaren.’ (blz. 55). - Mij dunkt dat juist de simultaneïteit de toneelmakers op
een ècht toneel voor groter problemen stelt dan die waarvoor de toneelmaker-lezer
(met het toneel in zijn hoofd, zie boven) zich ziet geplaatst. Niets belet de lezer, H.'s
suggestie te volgen, en zich de scène inderdaad zó voor te stellen, dat ook hij Martha
‘downstage’ plaatst (als hij vertrouwder is met het Latijn dan H.'s toneelmaker, dan
zal hij het eerder andersom doen, George's plechtige ‘uitvaart-responsorie’ als
beslissend interpreteren, en Martha's wanhoopskreten als achtergrond-begeleiding).
Die lezertoneelmaker immers kan ‘na elkaar’, en vervolgens, bij tweede lezing,
‘naast elkaar’ de beide clausen voltrekken. En dan ‘verstaat’ hij nog woordelijk wat
beiden zeggen ook!
‘Na elkaar en naast elkaar’, dat is tevens de titel van H.'s tweede hoofdstuk. Kan
men over de simultaneïteitskwestie t.a.v. de passage

14)

‘Fatisch’ staat tegenover ‘musisch’, zie A. Reichling, ‘Over het personale aspect in het
taalgebruik’ (vgl. verder opnieuw H.'s bibliografie, blz. 211). Dit blijkt ook uit H.'s tekst, t.a.p.,
al ontbreekt er een verwijzing. De door H. geponeerde/voorgestelde ‘onderlinge prosodische
betrekking’ (blz. 55) tussen de beide clausen rekent hij tot Reichlings ‘musische laag’, zo
moet men concluderen. Maar de aard van die ‘musische laag’ berust in dit geval natuurlijk al
op een interpretatie van de ‘fatische laag’, - een interpretatie, die voor rekening van de
regisseur, resp. van de acteurs, komt (vgl. Albee's eigen tekst!). De lezer daarentegen is vrij,
te ‘musiceren’ zoals hij wil. De ‘fatische laag’ behoort tot de taal, de ‘musische’ tot de spraak,
en dus hier, maar impliciet, on-ingevuld, tot de tekst. (Uiteraard beperken intonatie-aspecten
- dit om misverstanden te voorkomen - zich niet tot deze spraak-‘muziek’, er zijn er ook, die
wel degelijk tot de taal, preciezer: tot de syntaxis, behoren. Men zie daarover het in noot 3)
genoemde artikel, en de daarin op blz. 243 en 248 van de tijdschrift-versie vermelde literatuur.)
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bij Albee nog twisten, het is vrij eenvoudig om aan te tonen, dat bij het registreren
van andere, m.i. niet minder belangrijke dramatische aspecten dan het
simultaan-aspect de lezer in vergelijking met de toeschouwer zeer in het voordeel
is. Zo heb ik in 1976 op een werkcollege over dramatheorie een groep studenten,
die allen de voorstelling van Macbeth door Publiekstheater onder regie van Hans
Croiset (seizoen 1975/76) hadden bijgewoond, en bovendien de tekst cursorisch
hadden gelezen, door één van de college-deelnemers laten confronteren met een
door hem op grond van ‘close reading’ van de tekst vervaardigde analyse van het
dramatisch tijdsverloop. Uit die analyse bleek de aard van successie der
gebeurtenissen. Groot was de verbazing bij het gehoor van deze ‘close reader’! Dat
de ‘geïmpliceerde dramatische tijd’ - waarmee ik bedoel: de tijd tussen begin en
eind van het dramatisch gebeuren, voorzover dat nìet op het toneel wordt
aanschouwelijk gemaakt, en zich evenmin gelijktijdig ‘elders’ afspeelt - een véél
groter ‘stuk’ in beslag neemt dan de wèl vertoonde handeling, dat was alle
toeschouwers ontgaan! De handeling was, ondanks de expliciete tijdsaanduidingen
in de gesproken tekst (die ik mede tot Levitt's ‘spoken stage directions’ zou willen
15)
rekenen ), als veel geconcentreerder, compacter, overgekomen dan ze in
werkelijkheid, d.w.z. in Shakespeare's dramatische werkelijkheid, is. En dat geldt
voor tal van stukken, b.v. voor Heijermans' Op hoop van zegen, Büchners Dantons
Tod of Rostands Cyrano de Bergerac, - om maar drie voorbeelden te noemen, die

15)

Dit onmisbare begrip, dat een noodzakelijke nuancering van Ingardens te rigoureuze tweedeling
in ‘Haupt-’ en ‘Nebentext’ inhoudt, kan ik bij H. nergens vinden (zie - ik verwijs opnieuw
gemakshalve via H.'s eigen bibliografie, blz. 208 - bij Levitt blz. 36-46). Dat H. het vermoedelijk
inderdaad niet kent, blijkt uit de equatie: ‘neventekst’ - ‘'toneelaanwijzingen'’ (vgl. blz. 11, r.
5 v. ond., met het veelzeggende woordje ‘dus’ ertussen. Dit is opmerkelijk, daar het H. voor
zijn onderwerp en probleemstelling zeer van pas had kunnen komen. Een heel fraai voorbeeld
van een ‘spoken stage direction’ is te vinden in het door H. zelf i.v.m. de visuele symboliek
gehanteerde citaat uit Hamlet (blz. 50), een interessante ‘dwarsverbinding’ tussen een ‘written’
en een ‘spoken stage direction’ in de al hierboven besproken Galilei-scène (bij H. op blz. 7:
combinatie toneelaanwijzing over ‘das Geschlurfe vieler Füße’ en de opmerkingen die de
paus zelf daarover maakt).
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ik de laatste jaren, eveneens voorzover mogelijk n.a.v. opvoeringen, door studenten
heb laten onderzoeken.
Men zou dus heel wel (maar dat is uitdrukkelijk niet mijn standpunt!) het tegendeel
van H.'s stelling kunnen verdedigen: we moeten uitgaan van de lectuur van de tekst,
want alleen déze kan ons uitsluitsel geven over de wijze van successie, die evenzeer
bepalend is voor de dramatische handeling. Zo'n opvatting is tegelijk juist èn te
beperkt, en dus onjuist. Ze is ‘juist’, omdat ook de moderne, d.w.z.
16)
post-Renaissancistische, toneelmakers uitgaan van een complete tekst . Een
toneelmaker (regisseur, acteur, toneelbeeld-ontwerper) is allereerst een lezer, die
na zijn lectuur de toeschouwer een concretisering voorschotelt, in het vervolg
waarvan die toeschouwer dan weer tot zijn eigen concretisering (maar dan niet op
basis van eigen lectuur, maar via de opvoering) komt. En ‘te beperkt’ is het - pour
le besoin de la cause voorgestelde - tegendeel van H.'s stelling, omdat de lineariteit
van het taalaanbod ons teveel op genoemde successie dreigt vast te leggen, en
ons het verschijnsel ‘simultaneïteit’ zou kunnen doen vergeten. Het is H.'s grote
verdienste dat hij ons nog eens met de neus op dit verschijnsel heeft gedrukt.
Na deze breedvoerige uiteenzetting van H.'s onderwerp en probleemstelling,
waarin de eerste beide hoofdstukken aan de orde kwamen, moet ik om plaatsredenen
over de vier overige korter zijn. Dat neemt niet weg, dat voor een goed begrip van
de door H. behandelde problematiek en mijn kritiek daarop, een korte beschouwing
over de hoofd-titel van zijn boek niet mag ontbreken. Deze hoofdtitel had, als we
H.'s eigen uitgangspunt tot het onze maken (wat ik niet doe, zoals al genoegzaam
zal zijn gebleken), niet moeten luiden: Lezen en zien spelen, doch: ‘Lezen en zien,
resp. horen, spelen’. De naief gelezen ‘Haupttext’ immers (‘naief’ gelezen, zoals H.
zich dat kennelijk voorstelt, dus niet ‘theatraal’, niet ‘toneelmatig’, zoals ik bepleit,
maar als ware

16)

Dit ontkent H. natuurlijk ook niet, zie bij hem b.v. blz. 56. Evenals H. laat ik experimenteel
toneel waarbij de gesproken ‘tekst’ zo goed als de hele handeling o.g.v. repetitie-improvisaties
tot stand komt, geheel buiten beschouwing. Dat type toneel is immers voor H.'s
probleemstelling niet relevant.
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het drama een dialoog uit b.v. een roman) is bepaald géén gelijkwaardig substituut
voor het gesproken taalaanbod van het gespeelde drama. Dat laatste is niet enkel
visueel, het is ook auditief-akoestisch. Ik heb daar al eerder op gewezen: ook de
‘Haupttext’ draagt ertoe bij, van de kale toneelruimte een dramatische ruimte te
maken. De illusie van drie-dimensionaliteit ontstaat mede door die akoestische
17)
vulling door de stemmen van de dramatis personae , die ons b.v. doet vergeten,
dat de achterin op het verticale bordpapier geschilderde bomen geen ‘echt bos’
vormen. Visuele en auditief-akoestische elementen gaan hier hand in hand. H. lijkt
te denken: de ‘Haupttext’ is bij de tegenstelling ‘lezen’ versus ‘zien spelen’ een
constante, - dáár behoef ik mijn betoog niet op toe te spitsen. Maar dat is - opnieuw:
als we even zijn uitgangspunt tot het onze maken - een simplificatie. Het is geen
toeval, dunkt me, dat de categorie ‘ruimte’, voorzover deze de geluids-aspecten
betreft, niet of nauwelijks aan de orde komt in zijn boek. De hierboven besproken
Albee-passage is één van de weinige uitzonderingen. Ruimte is in de eerste plaats
iets dat je ziet, lijkt H. te denken. Welnu, dat ìs niet zo: iedere schouwburgbezoeker
kan het - als we enige reflectie mogen vooropstellen - bij zichzelf in zijn eigen
perceptie constateren, en H. zelf zal het zeker beamen. En dan zijn er natuurlijk de
vele toneelaanwijzingen in de tekst die ook alles met horen te maken kunnen hebben.
Nu ja, zal H. misschien zeggen: dìe kan de lezer dan ook lezen. Dat zit nog. In elk
geval zal H.'s - wat ik noem: ‘naieve’ - lezer die nìet lezen, indien ze niet in de
‘Nebentext’ zijn vastgelegd, maar tot Levitt's ‘spoken stage directions’ (zie boven)
behoren. Want dan wordt àl teveel oplettendheid van hem verwacht. En hij zal ze
zeker niet kunnen lezen, als ze op rekening van een bepaalde historische
toneeltraditie waarin het betreffende stuk thuishoort moeten worden geschreven,
en dus helemaal niet in de tekst voorkomen. -

17)

Zie mijn ‘Literaire-ruimtebenadering’, in H.'s bibliografie te vinden op blz. 208, als ‘Maatje,
1965’, vgl. aldaar blz. 12; voorts mijn ‘Versuch einer Poetik des Raumes. Der lyrische, epische
und dramatische Raum’. In: Zagadnienia Rodzajów Literackich 11 (1968/69), nr. 1 [= afl. 20],
blz. 18, en in: Alexander Ritter (Hrsg.), Landschaft und Raum in der Erzählkunst. Darmstadt
1975, blz. 408.
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De consequenties van de hele factor geluid zijn in H.'s boek niet goed doordacht.
Inzoverre dekt de hoofdtitel de inhoud volkomen. Het is, om naar zijn eerste
voorbeeld van (visuele!) simultaneïteit, de aankleedscène in Brechts Galilei, terug
te keren, in het licht van de titel van H.'s boek waarschijnlijk ook geen toeval dat hij
voor de lezer van de tekst in de regie-aanwijzing over ‘das Geschlurfe vieler Füße’,
dat toch eveneens een ‘simultaan-aspect’ vormt, geen probleem ziet. De paus zegt
immers dat het hem nerveus maakt (blz. 7). - Kortom, mijn vraag is: waarom ziet H.
in visuele simultaneïteit wèl een probleem, in auditief-akoestische niet of veel minder?
Mijn antwoord op deze vraag luidt: dat komt door zijn onduidelijke ‘lezer’-begrip (zie
boven), - daarom moet hij ook veel van het eerder door hem gestelde weer
terugnemen in de vier laatste alinea's van het tweede hoofdstuk (blz. 55-56). Maar
ook daar komt de factor geluid niet aan bod.
Nu dan, kort, over de volgende hoofdstukken. In zijn derde hoofdstuk, ‘Theater
en tekenleer’, handelt H. over ‘Problemen van de theatersemiologie’ (blz. 57-75),
en vervolgens over ‘Segmentering’ (blz. 75-86). In eerstgenoemde paragraaf zet
hij uitvoerig uiteen, hoe moeilijk het opzetten van zo'n ‘theatersemiologie’ is. De
verdiensten van deze paragraaf zijn voornamelijk gelegen in het refererend karakter:
men vindt hier de belangrijkste theatersemiotici (of, zoals H. liever zegt: ‘-semiologen’,
vgl. noot (1) op blz. 57, verwijzend naar blz. 192) bijeen. Hij bevindt zich hier wel
meer binnen de sfeer van wat ik me onder ‘toneelwetenschap’ voorstel dan in de
rest van zijn boek: men zie b.v. de verhelderende onderscheidingen, gemaakt op
blz. 63. tussen ‘actualisering’ (= ‘concretisering’, zie bij mij hierboven noot (11)),
‘ceremonie’ en de ‘interactie’ tussen deze twee.
Wat echter bij H. - en bij vele literatuurtheoretici - ontbreekt, is een nauwkeurige
definitie van de door hem/hen gebruikte begrippen ‘teken’ en ‘code’. Het moet maar
eens met nadruk worden gesteld (en daarmee richt ik me dus bepaald niet speciaal
tegen H.): het heeft alleen dàn zin van in ‘codes’ functionerende ‘tekens’ te spreken,
indien men d.m.v. formalisering een beregeling kan opstellen. Kan men dat niet,
dan is het gebruik van ‘ouderwetse’ begrippen als ‘motief’, ‘symbool’, e.d. vooralsnog
verkieslijk. Het is, dunkt me, geen toeval,
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dat bij bedoelde literatuurtheoretici (ook bij H., zie blz. 59 en 69) steeds weer de
naam van de linguïst Ferdinand de Saussure opduikt, dat zij de nieuwere
ontwikkelingen in de taalwetenschap, de transformationeel-generativistische,
negeren, en, ten slotte (dit m.i. weer terecht), zich afzetten tegen de zgn. tekst
‘grammatica’ (bij H. blz. 67-69). Waarom dat geen toeval is? Welnu, Saussure
speculeert wel op het feit dat taal een onderdeel is van een ruimer sociaal
tekensysteem (vgl. bij H. blz. 59), maar intussen beperkt hij zich tot zijn eigen object,
de ‘langue’, dat bij hem per essentiam al een formeel systeem is: fonemen b.v. zijn
reeds formeel gekarakteriseerd in de taalvorm zèlf (men kan er vrij eenvoudig
matrices van formele kenmerken voor opstellen, waar in eerste instantie geen enkele
18)
extralinguale formele notatie aan te pas behoeft komen ). Maar het is evenmin
toeval, dat dìe aspecten van het taalsysteem. die thans met behulp van een analoog
aan de formele logica opgesteld symboolsysteem worden beschreven en verklaard,
zoals bepaalde syntactische verbanden, door diezelfde Saussure naar de ‘parole’
19)
werden verwezen . Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat veel
literatuur-semiotici/-‘semiologen’ en andere literatuurtheoretici zich daarom bij de
nìet-formaliserende Saussure en andere traditionele structuralisten in de taalkunde
a.h.w. ‘veiliger’ voelen dan bij de wèl-formaliserende transformationeel-generativisten.
Dit geldt ook voor H., als hij kort spreekt over ‘het weidse [sic! - tenzij ironisch
20)
bedoeld ], maar nog nauwelijks in kaart gebrachte gebied van de tekstlinguïstiek’
(blz. 67), en ten slotte concludeert dat ‘de beoefenaar van de theaterwetenschap
[....] er verstandig aan doet

18)
19)

20)

Ik schrijf: ‘in eerste instantie’ en ‘behoeft’, daar de zaak in de generatieve fonologie natuurlijk
anders ligt.
Ook de - in dit verband ‘onverdachte’, want niet-transformationalistischc - generativisten Dik
en Kooij merken dit op (ik doel op het door H. in zijn bibliografie op blz. 204 genoemde boekje,
vgl. aldaar blz. 19). Ik deel het niet-transformationalistische standpunt van deze beide
taalkundigen helemaal niet, althans niet wat de ‘gewone’ TGG (van zinnen en zinssequenties)
betreft, en precies daarom noem ik hen in dit verband, als ‘“onverdacht”’.
‘Weids’, ook wel - naar analogie van ‘wijd’, denk ik - als ‘wijds’ gespeld, wordt de laatste jaren
herhaaldelijk in de zin van ‘ruim’, ‘uitgestrekt’, gebruikt. Maar zelfs de nieuwste, zéér rekkelijke
Koenen (27ste druk) kent het niet in die betekenis.
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de verleiding van een dergelijk linguïstisch model te weerstaan’, om ‘bescheiden
(en onmachtig) af te wachten tot de kruitdamp op het slagveld van de
tekstgrammatica is opgetrokken, en voorlopig zijn ingewikkelde object met een
aantal veilig-traditionele noties te lijf te gaan.’ (blz. 69). Wat die ‘tekst“grammatica”’
21)
betreft, vindt hij mij aan zijn zijde . Maar het is jammer dat H. niet schijnt te beseffen,
dat deze hele extrapolatie-problematiek evenzeer t.a.v. andere
niet-van-huis-uit-literatuurwetenschappelijke tekensystemen geldt.
Dit soort bezwaren dringt zich ook bij de lectuur van de tweede paragraaf van dit
hoofdstuk, die over ‘Segmentering’, op. Jakobsons (van oorsprong puur syntactische)
these inzake ‘selectie’ en ‘combinatie’ mag men m.i. niet zonder meer toepassen
op wat schrijver, regisseur en acteur doen met een bepaald - daarbij nog historisch!
- gegeven, zoals de Napoleon-figuur in Shaw's Man of Destiny (vgl. blz. 76). Om te
beginnen deugt de vergelijking van de twee ‘selecties’, t.w. door de schrijver
enerzijds, door de uitvoerenden anderzijds, al niet, want Napoleon is een historische
figuur, hetgeen nogal wat consequenties heeft voor de ‘keuze’. En voorts geldt ook
hier als principiëler bezwaar mijn tegenwerping van een niet-verantwoorde
extrapolatie van linguïstische begrippen. Boven dit terrein hangt - om de t.a.v.
Napoleon zeer toepasselijke beeldspraak maar even aan te houden -minstens
evenveel ‘kruitdamp’ (zie boven, en bij H. op blz. 69) als boven de tekst ‘grammatica’.
Aan het slot van deze tweede aan de ‘Segmentering’ gewijde paragraaf van het
derde hoofdstuk gaat H. op zoek naar die ‘onderdelen van tekst en enscenering’,
die ‘als operationele minima kunnen fun-

21)

Zie mijn in noot 2) hierboven genoemde Literatuurwetenschap, 3de en 4de druk, blz. 216-231.
- Illustratief voor de houding van H. als ‘semioloog’ t.a.v. het formaliseringsprobleem van zgn.
‘codes’ is zijn opmerking op blz. 73 over ‘binaire opposities’. Hij zegt daar - in het voetspoor
van Eco - ‘dat digitalisering theoretisch mogelijk is, maar dat het voor de praktijk toch handiger
is, deze code volgens analogisch gefundeerd model te behandelen.’ (Cursivering van mij; de
‘code’ in kwestie is een visuele (drama-)code, maar dat doet er in mijn wetenschapskritisch
verband verder niet toe. Als ik even een ethische categorie in mijn beoordeling mag
introduceren: die tekst ‘grammatici’ vind ik ondanks alles dan toch wel veel moediger.)
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geren’ (blz. 79). Wat hij daarvóór over segmenten heeft meegedeeld (in het nog
schaarse licht van de semiologie) noemt hij zelf een ‘intermezzo’. Het referaat heeft
inderdaad weinig opgeleverd, en dat is niet H.'s schuld, maar ligt aan de stand van
het onderzoek. Thans komen o.a. Beckerman, Levitt en Jansen ter sprake (blz.
79-83). Daar H. zich echter heeft vastgelegd op de tegenstelling ‘lezen’ versus ‘zien
spelen’, kan hij vooral met de laatste beiden niet goed uit de voeten. (Jansen noemt
steeds ‘texte/spectacle’ in één adem, die hij dan plaatst - m.i. terecht - tegenover
22)
een ‘manifestation particulière’ .) Een proeve van segmentering geeft H. zelf aan
de hand van een gedeelte uit het eerste bedrijf van Ibsens Rosmersholm (blz. 83-86).
De door hem voorgestelde verdeling in segmenten en subsegmenten is heel
verdedigbaar, maar ik zou me ook een heel andere kunnen voorstellen. M.a.w.: H.
bedrijft een subjectieve analyse, die niet in dienst staat van een echte toetsing,
eenvoudig, omdat een theorie van zulke kleine segmenten vooralsnog ontbreekt.
We zitten hier middenin een - interessante, maar niet verder dan het gegeven
voorbeeld reikende - idiografie.
In zijn vierde hoofdstuk, ‘Simultane signalen’, begint H. de eerste paragraaf,
‘Semiologisch werkzame componenten’ (blz. 87-113), met de vraag: ‘Welke
componenten van de aldus [m.i. derhalve nogal willekeurig] begrensde [nl., in het
voorbeeld Rosmersholm, door de relaties tot “binnen” en “buiten”. vgl. blz. 86]
segmenten kunnen als “dragers” van simultane theatertekens fungeren?’ (blz. 87).
Om die vraag te beantwoorden, bespreekt hij het schema van Tadeusz Kowzan.
Tot mijn niet geringe genoegen blijkt hij een flink stuk verderop, nl. op blz. 113, in
te zien, dat Kowzan in elk geval ingrijpende correctie behoeft, - dat diens aspecten
‘parole’ en ‘ton’, samen de ‘texte prononcé’ van de ‘acteur’ vormend (vgl. blz. 87,
eerste drie kolommen), niet slechts de ‘temps’ constitueren: ‘de ruimte speelt in
tweede instantie wel degelijk mee’. Ook ziet H. goed in, dat Kowzans begrip

22)

Zie het artikel van Jausen, in H.'s bibliografie op blz. 207 aangeduid als ‘Jansen, 1973’, aldaar
o.a. hlz. 268; de cursivering van ‘particulière’ is van mij: ik loop daarmee vooruit op de
bespreking van H.'s eigen toneelmateriaal, zie hieronder.
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‘bruitage’, als één van de ‘effets sonores non articulés’ helemaal niet ‘hors de l'acteur’
behoeft te liggen, zoals uit Kowzans schema zou moeten worden geconcludeerd
(vgl. opnieuw blz. 87): men denke aan ‘driftige voetstappen’, aan een ‘dichtknallende
deur’ (blz. 108). Hetzelfde geldt voor Kowzans ‘musique’ (vgl. eveneens resp. blz.
87 en 108). Dat H. wat laat tot deze vaststellingen komt, vindt zijn oorzaak in het
feit dat hij eerst de eerste drie kolommen van Kowzans schema bespreekt. Een
algehele herziening blijft helaas achterwege. H. lijkt me een duidelijk verbaal
(textueel!) ingesteld theoreticus te zijn: in de wetenschap laat hij liever ‘lezen’ dan
dat wij hem ‘zien spelen’...De hoeveelheid theoretisch materiaal die in het derde en
vierde hoofdstuk de revue passeert, is overweldigend, maar door ten eerste de
breedvoerigheid van zijn referaten (‘breedvoerig’, ook waar die niet tot eigen
theorievorming leiden) en ten tweede het ontbreken van een paar simpele
schemaatjes van hemzèlf raakt de lezer die vooral in H.'s eigen gedachtengang
geïnteresseerd is, het spoor nogal eens bijster. Het lukt H. niet, de zaken
overzichtelijk op een rijtje te zetten.
Uitvoeriger moet ik zijn over het vijfde hoofdstuk, waarin achtereenvolgens in de
tweede paragraaf Heijermans' Schakels en in de derde Ionesco's La cantatrice
chauve als demonstratiemateriaal dienen (blz. 131-166). Om de gevolgen voor
‘Huiselijke haard en Engels interieur’ (zoals de titel van dat vijfde hoofdstuk luidt)
van het simultaaneffect duidelijk te maken, en dus ‘lezen’ en ‘zien spelen’ tegenover
elkaar te plaatsen, heeft H. zich bediend van audiovisueel materiaal, nl.
videorecording van toneelopvoeringen. Van de nadelen van dit materiaal is H. zich
wel bewust, zoals blijkt uit de eerste paragraaf van het betreffende hoofdstuk (blz.
130). Een t.v.-camera immers (ik zeg het nu maar kortheidshalve in mijn eigen
woorden) is een bijzonder soort ‘kijker’. Hij pre-selecteert voor de eigenlijke
toeschouwer. Hij overziet daarbij zelden het hele toneel, doch richt zich vrijwel steeds
op bepaalde onderdelen van de (zich gelijktijdig afspelende!) handelingen, resp.
handelingsaspecten. En aangezien het H. nu juist om de simultaneïteit begonnen
is, vraagt men zich af, wat hem ertoe heeft bewogen, uitgerekend dit ‘voor-sorterend’
medium te kiezen. Dat blijkt een praktische overweging te zijn: ‘het proces is
herhaalbaar’ (blz. 130;
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met ‘proces’ is de analyserende act bedoeld), zoals ook het lezen van een dramatekst
of een onderdeel daarvan herhaalbaar is. Men kan ‘terugspoelen’, desnoods geheel
opnieuw beginnen. Dat is dan ook wel het enige voordeel, dat m.i. niet opweegt
tegen alle nadelen. Let wel: ik vind videorecording een prachtig middel om
dramatische effecten te analyseren, maar voor H.'s simultaneïteit is het wel het
slechtst denkbare.
Los van de video-problematiek moet tegen H.'s werkwijze, nl. het vergelijken van
een bepaalde opvoering met de gelezen tekst, nog worden ingebracht, dat hij
onvoldoende consequenties trekt uit het ‘token’-karakter, dat zo'n opvoering (video
of ‘live’, dat is om het even) nu eenmaal bezit. Dat blijkt al uit een simpele vergelijking
van de twee plattegrondjes, die H. op blz. 135 geeft van het toneelbeeld van
Schakels, overeenkomstig Heijermans' eigen toneelaanwijzingen en dat van de
gebruikte video-voorstelling. En het blijkt ook uit de coupures, die t.b.v. de voorstelling
in de gesproken tekst zijn aangebracht. Wat de laatste betreft, een enkel voorbeeld,
en wel uit het zevende toneel van het tweede bedrijf van Heijermans' stuk. In dit
‘Vrolijk spel van de huiselijke haard’ (ondertitel) wil de hoofdfiguur, de 57-jarige
Pancras Duif, zijn 25 jaar jongere huishoudster Marianne, die hem tijdens een ziekte
heeft verpleegd en op wie hij verliefd is geworden, ten huwelijk vragen. H. analyseert
nu achtereenvolgens Heijermans' tekst, die hij daarbij in subsegmenten verdeelt,
en de voor de video-opname bewerkte tekst eveneens (blz. 132-145). Dat er
belangrijke verschillen tussen beide teksten (de gelezen, ‘authentieke’, enerzijds,
en de opgevoerde/gefilmde, vervolgens grafisch weer vastgelegde anderzijds) zijn,
staat buiten kijf, en behoeft ons - gezien het ‘token’-karakter van een opvoering (de
tekst van de schrijver zou ik, evenals H. dat op blz. 13 doet, als ‘type’ willen betitelen)
- ook niet te verbazen. Waar het me om gaat, is de discussie over de warmwaterkruik.
Marianne wil Pancras een kruik geven. Pancras verzet zich daartegen. Die kruik
speelt in Heijermans' stuk een heel belangrijke rol (veel belangrijker dan in de
video-adaptatie van de scène). Terecht, want die kruik, symbolisch object,
‘Dingsymbol’ voor Pancras' ouwe-man-zijn, voor zijn juist doorstane ziekte en voor
het leeftijdsverschil met Marianne, interfe-
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reert op voor Pancras hoogst hinderlijke wijze met zijn voornemen (dat hij kort daarna
toch uitvoert), Marianne een aanzoek te doen. De kruik nu wordt in de video-adaptatie
niet geheel weggewerkt, maar a.h.w. geneutraliseerd: andere - vooral visuele! elementen, als daar zijn Pancras' begerige blikken, wanneer Marianne vlak langs
hem heen loopt, de daarbij zichtbaar gemaakte nervositeit, treden voor die kruik en
de discussie erover in de plaats. H. zet dat duidelijk uiteen (blz. 137-138). Maar
daarmee wordt nu juist een aspect van simultaneïteit, zoals Heijermans, de schrijver,
dat in de dramatische structuur van zijn stuk aanbiedt, nl. de relatie: kruik huwelijksaanzoek, geen recht gedaan; de kruik is in de video-opname nauwelijks
nog een symbool, het gedoe ermee wordt een terloops afgedaan incident. Let wel:
ik zeg niet dat toneelmakers dat niet mògen doen; het gaat me er enkel om dat H.
onvergelijkbare zaken tegenover elkaar plaatst. (Bij dit alles bedenke men, dat H.
zelf zegt, zich op het ‘interpretatie-standpunt’ te stellen, en daarmee op dat van
‘“meaning”, de onderkende betekenis van het werk, opgevat als de veronderstelde
auteursintentie’, en nìet op het standpunt van de ‘receptie’, van de ‘“significance”,
de toegekende betekenis, opgevat als het effect dat het werk op allerlei (groepen)
lezers en toeschouwers heeft.’ (blz. 114).) Onder de optiek van de simultaneïteit
functioneert de kruik in het ene geval, in Heijermans' tekst, optimaal, in de
video-adaptatie minimaal. Kortom: een vergelijking van ‘lezen’ en ‘zien (resp. horen)
spelen’ is alleen zuiver uit te voeren op basis van identiek tekstmateriaal. - Tegen
H.'s manier van analyseren van het verschil tussen ‘de lezers- en de
toeschouwerservaring [,] en de rol van de simultane componenten’ daarbij (blz. 155)
t.a.v. het genoemde stuk van Ionesco zijn soortgelijke bezwaren aan te voeren. H.'s
‘bewijsvoering’ hangt geheel op een bepaalde enscènering en regie, een bepaald
spel, waarvan men niet bij voorbaat mag aannemen dat ze een meer adequate
concretisering (in de zin van Ingarden) tot stand brengen dan de lectuur van de
tekst. Bovendien introduceert hij bij zijn vergelijking van tekstlectuur en opvoering
nog een nieuwe storingsfactor: hij hanteert Ionesco's Franse tekst, terwijl bij de
video-opname een Nederlandse vertaling daarvan wordt gesproken. Wat moet er
op die manier van toetsing van een hypothese terecht komen, indien juist, naar
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blijkt, typische taal-aspecten in het spel zijn? Dat H. zelf de consequenties van
enkele vertaalproblemen en de daarvoor t.b.v. de videoopname gevonden
oplossingen aanstipt (blz. 164) is echt niet voldoende. In feite vergelijkt hij twee
verschillende toneelstukken.
23)
H.'s slothoofdstuk, het zesde, handelt, zoals al gezegd, over het leesdrama .
Zijn conclusie is, dat er eigenlijk geen genre van dien aard bestaat. Op grond van
enig literatuuronderzoek (vnl. lexicon-definities, vgl. noot (2) op blz. 170, verwijzend
naar blz. 200) komt hij tot de onderscheiding van twee soorten drama's die gemeenlijk
voor ‘leesdrama's’ doorgaan: teksten welke ‘al dan niet speelbaar en gespeeld’,
‘door de auteurs bedoeld zijn om niet gespeeld maar om gelezen of gereciteerd te
worden’, en ‘teksten die, los van de bedoeling van de auteur [....], niet geschikt zijn
voor opvoering’ (blz. 170). Voor die bedoeling, resp. die ongeschiktheid, worden in
de door H. geraadpleegde traditionele literatuur over dit onderwerp een aantal
factoren verantwoordelijk gesteld, die H. onderverdeelt in ‘exogene’ en ‘endogene’
(blz. 170). De ‘exogene’ liggen buiten het stuk (auteursbedoeling, religieuze, politieke
of morele bezwaren), de ‘endogene’ erbinnen. Maar tot die ‘endogene’ behoren ook
praktische kwesties als tijdsduur, aantal acteurs, e.d. (Zie voor deze
onderscheidingen blz. 170-172.) H. stelt nu, dat een onspeelbaar ‘leesdrama’ in
principe evenzeer door adaptatie speelbaar kan worden gemaakt als moeilijk
speelbare passages in èchte dramatische stukken. Er is daarom voor H. maar één
oplossing van het probleem: ‘“leesdrama's” [de aanhalingstekens zijn van H.] zijn
meer drama naarmate meer simultaaneffecten

23)

Het opschrift van dit hoofdstuk luidt: ‘Tussen droom en daad: het leesdrama’. Het komt
misschien door een in dit geval persoonlijke overgevoeligheid, die voortvloeit uit een grote
liefde voor het werk van Willem Elsschot, dat dit verborgen citaat (het wordt in het boek niet
als zodanig kenbaar gemaakt) mij sterk hindert. Zoals bekend stammen de eerste vier woorden
van deze hoofdstuktitel uit Elsschots gedicht ‘Het huwelijk’ (vijfde strofe). Enig verband tussen
het thema van het gedicht, of ook maar de kleinere, directe context waarin de geciteerde
woorden staan, en de door H. behandelde problematiek van het leesdrama valt niet te
onderkennen. Hoogstens de ‘praktische bezwaren’ zijn in H.'s redenatie nog wel terug te
vinden, maar het is de vraag of hij zover heeft gedacht. Heeft hij wèl zover gedacht, dan
ervaar ik dit citaat nog als misbruik van een prachtig gedicht.
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met behoud van identiteit door de lezer afgeleid en door de ensceneur
geconcretiseerd kunnen worden.’ (blz. 175). Dit blijkt - en dat lijkt mij ook juist - een
kwestie van graad. Deze opstelling wordt nog eens toegelicht aan de hand van twee
drama's, één ‘echt’, nl. Shakespeare's Richard III, en één dat als ‘leesdrama’ te
24)
boek staat, Milton's Samson Agonistes . Maar het geboden criterium, de
simultaneïteit, is wèl afhankelijk van de door H. zelf gestelde hypothetische
voorwaarde: ‘Wanneer de in alle voorgaande hoofdstukken toegelichte gedachte
juist is, dat de simultaneïteitservaring het voornaamste verschil uitmaakt tussen het
lezen van teksten en het zien van het ensceneringsprodukt’ (eveneens blz. 175).
Gelukkig stelt H. zèlf deze voorwaarde voor zijn behandeling van het
leesdrama-als-‘test-case’ (zoals ik het aan het begin al noemde), want anders was
zijn betoog in hoge mate circulair. Nu eindigt hij - niet enkel in dit ene op zichzelf
staande slothoofdstuk, maar t.a.v. zijn hele boek - even hypothetisch als hij is
begonnen. Hij heeft alleen ‘toegelicht’ (zie boven).
Hoe betwistbaar de door H. verdedigde zaak steeds is gebleven, ziet hij zelf wel
in, als hij al eerder t.a.v. de simultaneïteit in Schakels (niet wat betreft de door mij
besproken ‘interfererende’ kruik, maar m.b.t. alle andere componenten in de scène,
dus ook de bewegingen, enz.) opmerkt, dat wellicht een lezer die componenten nìet
mist als ‘hij zijn verbeelding zo toneelmatig getraind heeft dat hij de mogelijkheden
25)
terstond (of waarschijnlijker) na herlezing zou onderkennen.’ (blz. 138 ).
Met deze restrictie geeft H. impliciet toe dat zijn probleemstelling: lezen versus
zien spelen, althans dramatheoretisch beschouwd, een schijnprobleem is, waarvan
het bestaan onder verwijzing naar de simul-

24)

25)

Vgl. bij H. blz. 176; curieus is, dat hij de keuze van deze beide stukken motiveert met o.a. het
argument dat ze ‘min of meer contemporain’ zouden zijn: ze dateren van resp. 1597 en 1671
(H. geeft zelf de jaartallen)!
Een soortgelijke ‘slag om de arm’ houdt H., als hij bij het ‘“verbeeldings”spel’ dat de lectuur
van Hamlet in een bepaalde scène (moeder - zoon, intonatie en gebaar in het eerste bedrijf,
tweede tafereel) eist, de veronderstelling van het onvermogen van de lezer in dezen afzwakt
met het zinnetje: ‘Tenzij hij [= die lezer] een buitengewone sensitiviteit voor extra-verbale
componenten zou kunnen opbrengen.’ (blz. 51). Ja, waarom zou hij nìet?
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taan-aspecten niet kan, en ook niet behoeft te worden bewezen. Het is jammer, dat
H. zòveel tijd, zòveel moeite, zòveel kennis van vele zaken op dramatheoretisch
zowel als toneelwetenschappelijk terrein, zòveel analyserend vermogen, in een m.i.
hopeloze zaak heeft gestoken. Had H. een puur toneelwetenschappelijk boek
geschreven, dan was het eindoordeel heel anders uitgevallen, maar dan had zijn
bewijsvoering (in de zin van die van een ‘toepassingswetenschap’, zie boven) er
ook heel anders uitgezien.
Vanwege die ‘kennis van vele zaken’ en dat ‘analyserend vermogen’ late men dit
wat moeizaam gecomponeerde boek niet ongelezen! Er valt heel veel uit te leren,
het prikkelt tot tegenspraak, al wordt die tegenspraak door een verkeerd uitgangspunt
wat àl te gemakkelijk gemaakt. - Ik wil deze bespreking met een formele kwestie
besluiten, door aan H.'s proefschrift mijnerzijds de volgende stelling toe te voegen:
‘In de universitaire promotie-reglementen dient de bepaling te worden opgenomen,
dat dissertaties altijd voorzien behoren te zijn van een register van begrippen.’ Want
als ik me ergens, ondanks herhaalde lectuur, in mijn weergave van H.'s betoog heb
vergist, dan komt dat doordat H. het aan zo'n onmisbaar instrument laat mankeren.
Utrecht, juli 1977
Instituut voor theoretische
literatuurwetenschap, Ramstraat 31
FRANK C. MAATJE
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Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savans,
1687-1709. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de
vooravond van de Verlichting. Ed. Hans Bots. Amsterdam, Holland
Universiteits Pers, 1976. 2 dln. Prijs: ing. ƒ 83.20.
Hoewel dit boek, een verzameling studies over een in Nederland gepubliceerde
Franstalige periodiek, zich door zijn opzet en inhoud niet leent voor een bespreking
in dit tijdschrift, verdient het hier toch wel een korte aankondiging, al was het alleen
maar om het gevoel van sympathie dat ieder tijdschrift in dienst van de republiek
der letteren moet gevoelen voor de Histoire des Ouvrages des Savans. Men neemt
er met enige jalouzie kennis van hoe het blad door zijn redacteur tot zo'n doeltreffend
instrument is gemaakt voor het onderling contact in het toenmalig rijk van letteren
en wetenschap. Als opvolger van Bayle's Nouvelles de la République des Lettres
werd het over geheel West-Europa gelezen, niet alleen om de recensies die er de
hoofdmoot van uitmaakten, maar ook om de discussies die erin werden gevoerd
en het nieuws uit de geleerdenwereld - aangebracht door correspondenten uit
verschillende landen - dat geregeld werd opgenomen.
Het boek is het resultaat van de werkzaamheden van een aantal studenten aan
het instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de West-europese landen in de
17de eeuw, gestimuleerd, gesteund en geleid door Dr. Hans Bots. De eerste bundel
wordt geopend door een studie die een inleidend karakter draagt, waarin leven en
werk van Henri Basnage de Beauval worden behandeld, met uiteraard veel aandacht
voor zijn activiteiten i.v.m. zijn tijdschrift. Daarop volgt een boeiende beschouwing
over het beeld van de Republiek der Letteren zoals we dat in de Histoire
weerspiegeld zien. Voorts bevat dit deel nog een reeks studies over de manier
waarop het tijdschrift in diverse kerkelijke en politieke geschillen partij koos. De
tweede bundel gaat vooral in op de filosofische bijdragen in het tijdschrift, terwijl
tevens een ‘summiere verkenning’ wordt gegeven van enkele
natuurwetenschappelijke artikelen. Een ‘Summary’ en Personenregister completeren
het boek.
MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN
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G.A. Bredero, Het daget uyt den oosten. Ingeleid en toegelicht door Dr.
B.C. Damsteegt. Met als bijlage ‘Een oudt liedeken’. Tjeenk
Willink-Noorduijn, Culemborg, 1976. In de reeks: De werken van
Gerbrand Adriaensz.
Van alle medewerkers aan de grote Bredero-uitgave heeft Damsteegt wel de meest
ondankbare taak toegewezen gekregen. Het daget uyt den oosten immers is een
toneelstuk waar men tot op heden geen goed woord voor over heeft gehad, en ook
Damsteegt ziet-begrijpelijk-geen kans het te redden. De structuur ervan is uiterst
zwak tot onbegrijpelijk wordens toe. Wat te denken van een stuk waarvan vrijwel
het gehele eerste bedrijf gevuld wordt door volkomen oprecht klinkende betuigingen
van standvastige liefde voor een zekere Vechthart door Margriete, de hoofdpersoon,
waarop dan in het tweede bedrijf geheel onverwacht een tweede jongeman, Roemer,
opduikt die er zich bij herhaling en met recht op loszinnige toon op beroemen mag
de minaar van Margriete te zijn? Zo mogelijk nog ongelukkiger geconstrueerd is het
laatste bedrijf. Roemer is door zijn rivaal Vechthart in een duel gedood en niet zonder
problemen - een toevallig aanwezige heremiet heeft religieuze bezwaren - door een
ondanks alle ontrouw nu toch weer dieptreurige Margriete begraven. Op dat moment,
als de handeling dus voltooid mag heten, vindt de auteur het nodig een luchtig
element in het stuk te brengen door het optreden van twee nog niet eerder
gesignaleerde volkstypen, die wat kibbelen en dubbelzinnige opmerkingen maken
over het gebeurde. Pal daarop volgen twee (!) ernstige reien waarvan de eerste
vrijwel niets met de hndeling te maken heeft. Als ik dan nog van de vele andere
feilen noem dat Damsteegt in zijn nauwkeurige temporele analyse van het spel een
kapitale blunder - met desastreuze gevolgen voor de begrijpelijkheid - in de opzet
van het tijdsverloop heeft aangewezen in het tweede bedrijf, zal het duidelijk zijn
dat dit stuk het alleen tot een uitgave heeft gebracht doordat de naam van Bredero
eraan verbonden is geweest.
Dat roept dan meteen een ander probleem op. Naar men weet is het stuk door
Bredero onvoltooid nagelaten. Uitgever Van der Plasse heeft lang moeten zoeken
tot hij iemand vond om het werk, ‘niet veel vol-
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maeckt’, of, zoals hij het ook formuleert, ‘ten halven gebrogt’, voor hem wilde
voltooien. Eindelijk bleek daartoe bereid de derderangs dichter M. van Velden, o.a.
auteur van de Roemster van den Aemstel. In een uiterst minutieus onderzoek heeft
Damsteegt geprobeerd het aandeel dat beide dichters in het werk hebben gehad,
nader te bepalen. Stijl, syntaxis, inhoudelijke trekken, schaarse aanwijzingen in de
tekst - vier maal is een gedeelte van de betrokken dichtersnaam voorzien -,
versvormen, alles heeft de editeur in zijn beschouwingen betrokken, zonder verder
te komen dan wat hijzelf een ‘complex van gissingen’ noemt. Tastend komt hij zo
tot de conclusie dat Bredero wellicht omstreeks vs. 1082 de pen heeft neergelegd,
een conclusie die hij met strikte eerlijkheid in de slotzinnen van zijn inleiding
ondergraaft met een gewetensvraag aan zijn lezers: zouden we zonder de gegevens
die Van der Plasse verstrekt, zelf o pde gedachte van twee auteurs zijn gekomen?
Al kan ik Damsteegts voorzichtige conclusie evenmin weerleggen als hij haar kan
bewijzen, toch wil ik mijnerzijds ook graag een gissing wagen. Ik meen dat Van
Velden het werk al eerder heeft overgenomen en wel na ong. 800 regels. In Roemers
monoloog (vs. 814-55) meen ik de stem van de dichter van de Roemster van den
Aemstel al te horen, met zijn voorliefde voor de anafoor, zijn breedsprakigheid, zijn
onhandige formuleringen - mij ervan bewust dat Damsteegt deze trekken ook soms
bij Bredero heeft weten aan te wijzen. Enkele door de editeur gesignaleerde blunders
zouden althans ten dele een verklaring vinden, wanneer Van Velden al eerder aan
het werk is gegaan. De bedoelde monoloog is nl. die waarin Roemer opschepperig
zijn relatie met Margriete naar voren brengt. Deze relatie staat, zoals gezegd, haaks
op wat we van Margriete te weten zijn gekomen in het eerste bedrijf. Ook de tweede
grove fout, het volstrekt onduidelijk tijdsverloop in het tweede bedrijf, zou beter
verklaard kunnen worden wanneer Van Velden op de door mij gesuggereerd plaats
zou zijn verder gegaan. Hem stond het verloop van de gebeurtenissen tot dan toe
minder duidelijk voor de geest dan de schrijver van het eerste gedeelte, hij had er
evenmin een heldere voorstelling van hoe het verder moest. Hij zal bovendien vrij
snel hebben moeten werken. Ook wan-
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neer Van Velden het werk na ± 800 regels zou hebben over genomen, Zou Van der
Plasse met enige begrijpelijke overdrijving nog wel hebben kunnen zeggen dat het
spel ‘ten halven gebrogt’ was. Ik haast me echter aan deze voorslag toe te voegen
dat mijn zekerheid over mijn gissing niet groter is dan die van Damsteegt over de
zijne.
Wel een definitieve conclusie heeft Damsteegt kunnen bereiken bij zijn onderzoek
naar de relatie tussen het lied ‘Het daget in den oosten’ en de inhoud van het spel.
Op grond van een beantwoording van de vraag welke personen in het stuk bepaalde
gedeelten van het lied in de mond gelegd hebben gekregen, kan hij duidelijk maken
welke interpretatie de auteur/het duo aan het lied gegeven heeft, en daardoor de
betekenis van de personages nader bepalen.
Een belangrijk aspect van het spel is in de inleiding niet apart besproken, dat van
de zin, de lering van het stuk. Enerzijds kan ik me dat goed voorstellen omdat het
probleem van het dubbele auteurschap op dit punt natuurlijk ten zeerste klemt. Het
is een grote vraag of Van Velden maar enigszins heeft kunnen bevroeden waar het
Bredero om te doen geweest is. Toch zou m.i. een nadere uiteenzetting over de
wijze waarop aan de verschillende personen de waarheid van het motto van het
spel ‘Die quaet doet, quaet ontmoet’ demonstreerd wordt, wel verhelderend geweest
zijn. T.a.v. Roemer lijken de problemen niet zo groot: hij betrekt, stervend, de spreuk
op zichzelf en geeft toe een zondig leven geleid te hebben waarover hij te recht
gestraft wordt. Daar staat dan wel tegenover dat hij in het duel met Vechthart terecht
de rechtvaardigheid van zijn taak verdedigt: hij had als minnaar van Margriete de
oudste rechten. Ook op Margriete is de spreuk van toepassing: haar ontrouw heeft
voor anderen veel onheil betekend, en zijzelf beëindigt haar leven in smart (zo deelt
het de rei mee vs. 1974vv). Maar hoe zit het met Vechthart? Enerzijds is hij schuldig
aan de dood van Roemer, die door hem op niet al te sympatieke wijze wordt
afgemaakt (vs. 1230 vv.) en beseft hij zijn schuld ook ter dege. Anderzijds noemt
de slotrei hem ‘rechtvaerdigh’ en ‘vroom’ (waarom eigenlijk?) en bindt voor hem
Gods genade af. En hoe zit het in dit verband met de verschillende passages waarin
de wisseling van de fortuin ter sprake komt (bijv. vs. 1240, 1304vv. 1892 vv)? Mij
lijken
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ze in verband met de behandeling niet zo relevant. Heeft Van Velden ze ingevoegd
op voorbeeld van de Rodderick ende Alphonsus? Er zijn meer elementen die aan
dat stuk doen denken: Margriete's verlangen zelfmoord te plegen en Vechtharts
waanzin als hij zich zijn schuld tegenover Roemer bewust is geworden.
Van de aantekeningen heeft Damsteegt veel werk gemaakt, met name wat de
taalkundige kant ervan betreft. Zijn commentaar is veel uitvoeriger en veel al ook
beter dan dat van zijn enige voorganger Te Winkel en laat een lezer zelden in de
steek. Al zijn niet alle moeilijkheden opgelost, ze zijn wel gesignaleerd en besproken.
Op enkele plaatsen geef ik de voorkeur aan een andere verklaring of meen ik een
kleine aanvulling te kunnen bieden: 110 ylen: overhaast te werk gaan, oordelen;
318 ontspringhen: ontsnappen (per ongeluk, zonder dat hij er goed over nagedacht
heeft). Deze weergave wordt meer gesteund door de context waarin Vechtharts
bezadigd spreken wordt geroemd, dan Damsteegt's ‘ontgaan’; 321 kluchtigh is niet
geannoteerd en kan dunkt me hier ‘bedriegelijk echt’ betekenen (niet in WNT maar
vgl. Jer. de Decker: Goede Vrydagh. Ed. Buitendijk p. 57-9); 379 een iets uitvoeriger
iconologische behandeling va nde Nijd zou ook de kwalificatie Hert-knaeghster
verklaard hebben: de Nijd knaagt aan haar eigen hart Cf. bijv. Wereldtoneel II,183;
448 de identificatie Pluto-Plutus had al in de Oudheid plaatsgevonden en het is dus
niets bijzonders dat Bredero daar gebruik van maakt. Damsteegt's opmerking dat
het inderdaad vreemd is dat Pluto op een godenfeestje aanwezig is, wordt weerlegd
door het feit dat ook de helhond Cerberus onder de genodigden wordt genoemd;
476 vinding: liever ‘stofvinding’ dan ‘uitbeelding’: de meisjes prijzen het vindingrijke
onderwerp van het gedicht; 725 vingh: opving (sc. met zijn lichaam, zodat hij
omkwam); 944-5. Damsteegt vindt de formulering over een krokodil die weent als
hij zijn slachtoffers in zijn macht heeft (in plaats van daarvóór om hen te bedriegen)
weinig passend. Volgens aloude traditie schreit de krokodil echter wel degelijk om
zijn veroberde slachtoffers, hetzij uit geveinsd meeleven, hetzij omdat hij er maar
zo weinig vlees aan vond! Wereldtoneel II, 377; 1105 mijn ziel tot gaef: met zijn ziel
tot onderpand. Het zinnetje En ick soo'k mis mijn ziel tot gaef betekent m.i.:
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Ik eveneens (nl. blijf slaaf van de duivel), indien ik in gebreke blijf, met mijn ziel tot
onderpand; 1588-9. waen: het lijkt me mogelijk de normale betekenis van waan te
handhaven. Als de mens zijn ware, redelijke Natuur volgt, is hij tevreden, maar volgt
hij begeerten die zijn waan (zijn verkeerd inzicht in wat goed voor hem is) hem
voorhoudt, dan raakt hij nooit verzadigd. Vgl. bijv. Coornhert, Wellevenskunste II,
5,48; 1657 Of: in de hoop dat; 1789 O maetjen sonder dat, dan trouwen vol
gebreecken: o vriendje, (zogenaamd) zonder vlek of rimpel, maar in feite vol
gebreken. Voor dat = vlek, tekortkoming zie WNT III, 3208 s.v. Dat (III); 1914-5 sy
beschreyen...t leven van syn faem: Roemers verwanten betreuren m.i. het feit dat
zijn kwade reputatie voortleeft, blijkens vs. 1013 willen ze zijn naam ‘uytschrabben’
(Damsteegt: het verloren leven van zijn roem, dus: dat zijn roem afsterft). Aan mijn
respect voor Damsteegts annotaties doen deze opmerkingen niets af: ze zijn alleen
bedoeld om te demonstreren hoe een belangstellend lezer door een scherpzinnig
commentator wordt uitgedaagd met hem mee te denken.
MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN
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L. Strengholt, Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de
poëzie van Constantijn Huygens. Amsterdam, Buijten en Schipperheyn,
1976. (175 pp. en 5 facsimile-bladen).
Met deze bundel studies behaalde de auteur de graad van doctor in de Letteren
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn meesterschap behoefde hij overigens
al niet meer te bewijzen, al was het alleen maar om zijn uitgave van Huygens'
Heilighe Daghen bij dezelfde uitgever, in 1974, een model-uitgave die voor alle
toekomstige vakgenoten verplichte lectuur zou moeten zijn. De tien hoofdstukken
die dit proefschrift omvat, vertonen dezelfde grondigheid, dezelfde helderheid in de
analyse en dezelfde evenwichtigheid in het oordelen als het vorige werk, terwijl het
talent van de auteur om zijn gedachten te formuleren nog meer opvalt. Dit betekent
natuurlijk niet dat er hier en daar geen ruimte zou zijn voor verschil van opvatting.
Het is merkwaardig dat de meeste van de hier aangeboden opstellen, evenals
trouwens de uitgave van de Heilighe Daghen, hun oorsprong hebben als correcties
van werk van voorgangers. De eerste twee hoofdstukken corrigeren, gelukkig met
uitdrukkelijke verklaringen van respect, Vermeerens artikels Vastaerts penn in
arrebeyt in NTg 1959 en Drie gedichten na driehonderd jaar in dit tijdschrift, deel
81. Het achtste hoofdstuk, Huygens' bezoeken aan de Muiderkring is eigenlijk een
kritiek op van der Sluys' bijdrage tot Hans Bots' verzameling Constantijn Huygens.
Zijn plaats in geleerd Europa (1973), een kritiek, mild van woorden, maar afdoend
en vernietigend. Weer andere hoofdstukken of gedeelten van hoofdstukken zijn
correcties van F.L. Zwaan's Voetmaet, Rijm en Reden, correcties van de daarin
aangeboden poëzie-tekst of van verklaringen. Ook daarin treft de mildheid. Terwijl
hij voor Zwaans verklaringen van de eerste regels in het sonnet ‘“Khebb tongen
t'mijn” verdoen; khebb dorpen min dan Steden’ met een goed geweten andere
termen had kunnen gebruiken, zegt hij: ‘Ik behoef die (d.i. Zwaans uitvoerige
commentaar) hier niet in extenso te citeren. Ik haal er alleen die punten uit die mijns
inziens een nieuwe beschouwing verdienen; punten overigens, die het verstaan van
het gehele sonnet betreffen’. Bewonderenswaardige elegantie, en een toon
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die wetenschappelijke discussie niet alleen niet onmogelijk maakt, maar er in zekere
zin toe uitnodigt.
Ik maak van die ‘uitnodiging’ meteen gebruik om te zeggen dat de auteur m.i. in
dit vierde hoofdstuk, een omwerking van zijn artikel in NTg 63, wel heel dicht bij de
oplossing komt, maar die nog niet helemaal vindt. Hij neemt wel als mogelijkheid
aan dat met het woord ‘dorpen’ op leden van de familie van Dorp gezinspeeld wordt,
maar ziet niet dat er gezegd wordt: ‘de van Dorpen zijn minder bereid om voor mij
te spreken dan de massa's vrienden die ik verder heb’; er dient dus een direct
syntactisch verband gelegd te worden tussen ‘min’ en ‘bereid’. Als argument voor
deze interpretatie is het niet nodig te bewijzen dat de familie van Dorp verstoord
was over een door hen veronderstelde breuk van een huwelijksbelofte aan hun
Dorothea; het is voldoende erop te wijzen dat de verhouding tussen Constantijn en
de van Dorpen slecht was. Toen de verloving met Suzanna van Baerle eenmaal
een feit was, legde Huygens zich er speciaal op toe, de ‘breuk’ te helen; zijn goede
hart en de overweging dat hij via de zusters van Baerle nu aangetrouwde familie
van de van Dorps zou worden dreven hem daartoe. Wegens het biografische en
het interpretatieve belang geef ik hierbij een vertaling van enkele gedeelten, genomen
uit Constantijns franse brief aan Dorothea van Dorp, geschreven te Amsterdam op
2 maart 1627, dat is midden in zijn verlovingstijd. De brief waarin hij Dorothea
berichtte dat hij Suzannes ja-woord had en Dorothea's antwoord daarop zijn niet
bewaard, maar uit deze reactie op Dorothea's ontvangstbevestiging is veel op te
maken:
‘Ze hebben je zoveel aan je hoofd gezeurd over mijn plannen, dat ik
meende dat de mededeling van deze laatste op geen enkele manier met
minder kwetsing gedaan kon worden Ik bedoel dat je a.h.w. een litteken
meedraagt van de last van mijn omgang met jou, en dat je daardoor
minder gevoelig bent voor nieuwe slagen. Ik kreeg dit lapidaire idee
vandaag in mijn bed om je te zeggen dat de Bruygoms als ik zich
ruimschoots gelegenheid geven om aan andere dingen te denken dan
aan de maagdelijkheid van de bruid. Jij kent me het best, maar verneem
dan toch dat in deze tussentijd, waarin de meeste mensen zich graag
vergeten, ik me erop toeleg niets te doen dat me later bij de herinnering
dwingen zou te blozen.’
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Hij gaat dan verder met een geruststelling dat haar oudste broer Philips ongetwijfeld
wel zal worden benoemd tot luitenant-admiraal van Zeeland, en:
‘Deze broer is de andere ruimschoots waard, al heb jij nog zo'n idee van
de jongste. Deze laatste heb ik te goed leren kennen, al voordat zijn
gedragingen me anders dan onverschillig waren, om het met het oordeel
dat jij, uit liefde of uit goedheid, over hem hebt, eens te zijn. Als hij de
goede kanten heeft die jij je verbeeldt, dan wil ik me graag met jou
daarover verheugen, maar als ik ook verklaar dat ik de overmaat van zijn
tekortkomingen heel goed ken, dan verlang ik dat je niets daarvan wilt
toeschrijven aan mijn vooringenomenheid of aan een zotte wrok over de
dwaasheid waarmee hij tegenover mij is opgetreden. Want in feite zal ik
altijd proberen me even ver van weerwraak te houden als hij bewezen
heeft het van discretie te zijn. Behalve dat mijn natuurlijke neiging me tot
dit besluit brengt - want ik kan me er wel op laten voorstaan dat me door
Gods genade, zoals in Zijn woord staat, “een goede ziel ten deel is
gevallen” - is de overweging van die verbintenis ruimschoots in staat me
te overreden tot de vrede en die eendracht waarmee het zo mooi is te
zien dat eensgezinde broers met elkaar omgaan. Maar sinds ik je kort
geleden heb uitgelegd hoe gemakkelijk en open de weg daartoe is, heb
ik dikwijls bij mezelf erover geklaagd te hebben gezien hoe weinig bereid
jullie waren om mijn redenen te begrijpen. Ik bid tot God dat hij niet
ophoudt jullie met zijn heilige geest te verlichten, omdat ik altijd van ganser
harte ben den Song.’
Afgezien van andere zaken is hiermee wel bewezen dat de verhouding van
Huygens met de van Dorps, op Philips na, slecht was.
Dr. Strengholt wijst er in zijn Inleiding op dat men bij de interpretatie van de poëzie
van Hooft en Huygens gevaar loopt in hyperinterpretatie te vervallen. Zoals hij zegt:
‘Het a priori aannemen van dubbelzinnigheid...leidt...tot exegetische anarchie’ en
‘men denkt al te gretig aan dubbele bodems’. Daarom wekt het enige verbazing dat
hij, in regel 10 van nog steeds hetzelfde sonnet
Verbiedt ghij mij die door om t'uwent in te gaen

waarde hecht aan de vorm ‘door’ voor ‘deur’ en er een toespeling op Dorothea van
Dorp in vermoedt (p. 87). Het sonnet is eigenlijk een
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geconcentreerde brief aan Suzanna, en het is lang niet onmogelijk dat de geciteerde
regel een weerslag is op een opmerking van haar dat ze hem eigenlijk als gebonden
aan Dorothea beschouwt, maar syntactisch vindt zo'n bijbetekenis nergens
aansluiting, en het vermoeden blijft dus wel heel erg een hypothese. Men zou in de
situatie van het gedicht ook een dubbele bodem kunnen veronderstellen in het woord
‘jalours’ in vs. 12, maar een bewijs is daarvoor niet bij te brengen.
De realisatie dat een versregel weerslag kan zijn op een echte of veronderstelde
uiting van een ander leidt dr. Strengholt in zijn zesde hoofdstuk ‘Of droom ick?’
(Over de eerste regels van Op de dood van Sterre.) op verrassende wijze tot de
definitieve oplossing van de oude crux: de betekenis van het herhaalde Of in
hoofdzinnen, zowel in de regel ‘Of droom ick’ als in het sonnet ‘Oft vrij ick averechts’.
Een afzonderlijk hoofdstuk (5) is gewijd aan ‘Daghwerck’, hoofdzakelijk om duidelijk
te maken dat het een gedicht van voornemens is, met het gezichtspunt geplaatst
in de wittebroodsweken; een zeer verhelderend hoofdstuk, waarin aangetoond wordt
dat niet alleen psychologische oorzaken voltooiing onmogelijk maakten, maar dat
de opzet van het gedicht het niet toeliet. Aan de beschouwingen over de aansluiting
van het slot aan het trochaeische gedeelte van het gedicht meen ik de mogelijkheid
te mogen toevoegen dat bij het overlijden van Suzanna het gedicht niet verder
gevorderd was dan vs. 1966. De overgang, zoals hij in de gedrukte vorm luidt, is
zo fraai, zo dramatisch, de vraag: ‘Spreeckt ghij, Sterre, neffens mij’, en het begin
van het slot in alexandrijnen: ‘Maer wie staet neffens mij?’ sluiten zo op elkaar aan,
dat de veronderstelling voor de hand ligt: het slot van het trochaeisch gedeelte is
speciaal voor de overgang gedicht. Dit zou leiden tot de veronderstelling dat vs.
1967 speciaal voor de overgang geschreven is, maar nu hs. B met vs. 1966 eindigt
ligt het meer voor de hand aan te nemen dat op 14 mei 1637, d.w.z. bij de dood van
Sterre, dit vs. 1966 het laatste was, en de vraag in vss. 1967-68 ook van later datum
is.
Hoofdstuk 3, ‘De eerste strofe van Batava Tempe’ geeft een accurate beschrijving
van de wording van die eerste strofe en een overtuigende analyse van de inhoud.
Het nut van de facsimiles die aan de uitgave meegegeven zijn, blijkt hier, en niet
alleen hier, zo duidelijk - dit
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gedrukte facsimile is beter dan de goede fotocopie in mijn bezit - dat men zou wensen
dat in de toekomst elke tekst ‘naar het handschrift uitgegeven’ door een facsimile
wordt waar-gemaakt. Wat de interpretatie betreft kan ik toch niet helemaal meegaan
ten eerste met de aanduiding van het gedicht als ‘een gedicht dat de zomer
vereeuwigt’ (p. 72) - Batava Tempe is een lofdicht waarin van het thema van de vier
jaargetijden uitvoerig gebruik gemaakt wordt -, ten tweede kan ik niet aannemen
dat het thema van de vergankelijkheid, een thema dat toch eerder een elegische
toon doet verwachten, zo biezonder belangrijk zou zijn in dit gedicht dat zo vol
levensvreugde is. Het heel mooie en heel ernstige religíeuze slot (vss. 827-840)
dient men m.i. meer als slot te zien dan als accentuering van een verondersteld
hoofdthema. De studie van het slot als afzonderlijk bouwelement van een gedicht
is al eens door Vestdijk aangevat, ik meen in De glanzende kiemcel, en moet voor
Huygens nog gedaan worden. Het onderzoek van Batava Tempe als geheel zou
misschien nog uitgediept kunnen worden door het opzoeken van 16e-eeuwse franse
lofzangen die met een sollicitatie of dienst-aanbieding eindigen, en een vergelijking
daarmee.
Het al genoemde hoofdstuk 8: ‘Huygens' bezoeken aan de Muider-kring’, door
de auteur ‘een deelonderzoekje’ genoemd, laat zien, hoeveel er nog aan onze kennis
van de simpele feiten van Huygens' leven ontbreekt. Niet alleen van der Sluijs, maar
ook Zwaan in zijn ‘Voet-maet etc.’ doen mededelingen die eenvoudig feitelijk onjuist
zijn, en door zorgvuldige lectuur van brieven en gedichten kunnen worden
voorkomen. De enige aanmerkingen die ik op dit heel zakelijke hoofdstuk kan maken
zijn: dat er zoveel informatie in noten is ondergebracht terwijl veel ervan in de tekst
vervlochten had kunnen worden, en dat de auteur m.i. te gemakkelijk aanneemt dat
Huygens' eerste bezoek aan Muiden, in de zomer van 1621, een bezoek aan de
Muiderkring was - een term die de auteur nadrukkelijk varieert met andere als de
‘kring van Hooft’ en de ‘Amsterdamse kring’ - hij had er de door van der Burgh
(18-4-1643) gebruikte term ‘Amsterdamse Helicon’ aan kunnen toevoegen. Ik heb
niet de indruk dat er bij dat eerste bezoek van Huygens andere gasten waren, maar
meen dat Huygens alleen met Tesselschade ging. Zij ging er toch ook wel alleen
met haar zuster heen, en later,
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onder geleide gebracht, helemaal alleen. Voor bijeenkomsten van de ‘kring’ gingen
er gewoonlijk uitnodigingen van Hooft uit, hier lag het initiatief bij Tesselschade en/of
Huygens die toevallig in Amsterdam was. In de ‘Ontschuldinghe aen den Heere
Hooft’ van 1626, vs. 17, noemt Huygens ook alleen Tessel als getuige van zijn
belofte om weer te komen, en het koortsgedicht met de herinnering aan de nacht
dat hij in graaf Floris' gevangkamer had geslapen, is ook alleen aan Tesselschade
gericht. Sterk zijn deze ‘bewijzen’ niet, dat geef ik graag toe, maar aanwijzingen dat
erbij dit eerste bezoek andere gasten waren, ontbreken geheel.
Hoofdstuk 7, ‘Huygens acht en tachtig’, is een interessante bijdrage tot de biografie
en niet in aanzet kritisch, evenmin als hoofdstuk 9, ‘Huygens bij de jonge Vollenhove’
en hoofdstuk 10 ‘Focquenbroch en Huygens’; al zijn het uitstekende stukken werk,
ook methodisch, toch vraagt deze lezer zich af of er geen urgenter zaken, gedichten
van centraal belang, om behandeling vragen. Ik denk bijvoorbeeld aan het franse
gedicht L'Anatomie. Paradoxes en satyre, dat op 31 maart 1626 onvoltooid beeindigd
werd, en aan de door Kluyver m.i. verkeerd geinterpreteerde ecloga Amaryllis.
Comparatistische uitstapjes kunnen ook goede oogst opleveren. Hoe belangrijk was
de vondst van dr. Poulssen niet, toen hij het voorbeeld vond van vss. 305 vlgg. en
337 vlgg. van ‘De Uytlandighe Herder’, in zijn geleerde opstel over dat gedicht in
het ts. Raam van Okt. 1972? (p. 78 kol. 1.). Natuurlijk is dit, ik bedoel de keuze van
het punt van onderzoek, een kwestie van persoonlijke voorkeur, zoals het beeld
van Huygens dat iemand heeft, ook nog van persoonlijke voorkeur afhankelijk is.
De een ziet vooral de religieuze mens, een ander ziet vooral de echte dichter, de
artist, of de trouwe vaderlander. De beambte van de Kon. Akademie, die in de vorige
eeuw stukjes uit de handschriften van de sneldichten knipte, had weer een andere
voorkeur. Het is de taak van de wetenschap, door zakelijk onderzoek en
verantwoorde interpretatie, tot een objectief beeld te komen dat aan al de vele zijden
van deze unieke man recht doet. Er zal nog een lange weg afgelegd moeten worden,
en veel werk verzet. Deze recensent is ervan overtuigd dat dr. Strengholt wat dat
betreft de hoop des vaderlands is.
Camberwell, Vic., 29 april 1977.
JACOB SMIT
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Werner Waterschoot, De ‘Poeticsche Werken’ van Jonker Jan van der
Noot - Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en
verklarende aantekeningen. Drie delen. Leonard Willemsfonds nr 4;
Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde, 1975; 222, 502 en 432 blzz. Prijs:?
Deze driedelige studie betreffende Van der Noots Poeticsche Werken van de hand
van Werner Waterschoot werd door de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde te Gent bekroond, en wie de tijd neemt om zich in dit kolossale
werk te verdiepen zal niet anders kunnen dan de bekroning toejuichen. Het
indrukwekkende van Waterschoots studie is, dat ze tegelijk gedetailleerd, breed en
diep is. De recensent althans is geïmponeerd door het samengaan van een uiterste
‘technische’ (bibliografische en filologische) precisie en een nergens oppervlakkig
wordende veelzijdigheid, die alle aspecten van het literair-historische onderzoek tot
hun recht laat komen.
Het eerste deel, met de ondertitel Analytische bibliografie, telt 222 bladzijden. Het
bevat na een korte inleiding, die de probleemstelling en de aard van het onderzoek
uiteenzet, de bibliografische beschrijving van de negenentachtig foliovellen die onder
de verzamelnaam Poeticsche Werken bekend staan, benevens een hoofdstuk over
de gevarieerde bundeling van die foliovellen en wat daar allemaal bij te pas komt.
Het tweede deel heet in de ondertitel Tekstuitgave. We treffen er om te beginnen
een breed opgezette inleiding in aan, opgebouwd in vier hoofdstukken: ‘De dichter
en zijn werk’, ‘De dichter en het dichterschap’, ‘De dichter en zijn publiek’ en ‘De
dichter en de tijd’. Daarna volgt de ‘tekst’ in de vorm van reprints van de foliovellen
der Poeticsche Werken, hier beslaande de - in het recensieëxemplaar met potlood
genummerde - bladzijden 149 tot en met 502.
Het derde deel, getiteld Verklarende aantekeningen, completeert het werk met
nog eens 432 pagina's. En hoe monumentaal het geheel is opgezet kan de lezer
van deze recensie bevroeden als hij daarbij nog weet dat het formaat al even royaal
is: de bladspiegel kan ruwweg worden aangegeven met de formule 23 × 15 cm.
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Het belang van deze studie is, afgezien nog van de betekenis ervan voor kennis en
inzicht in Van der Noots persoon en werk, gelegen in het exemplarische karakter
van de bibliografische beschrijving. Waterschoots uitputtende methodische
beschrijving is gebaseerd op een zo groot mogelijke verzameling van het
overgeleverde materiaal. Nu is wat te boek staat als Van der Noots Poeticsche
Werken ook wel een uitzonderlijk bibliografisch gegeven, een uitdaging voor een
ras-bibliograaf als Waterschoot zich betoont. De 89 foliovellen, tussen 1580 en 1595
te Antwerpen van de pers gekomen (met een hiaat van 1585 tot 1588), komen
gebundeld onder de genoemde titel voor, maar in allerlei samenstelling. En wat
daarbij bijzonder opmerkelijk is: bij alle variëteit in de samenstelling van de bewaard
gebleven exemplaren der Poeticsche Werken ‘kan toch elk vel afzonderlijk gelezen
en beschouwd worden als een individuele eenheid, volkomen los van de overige
vellen’ (I, blz. 9). Een tweede constante betreft het zetsel: ‘in beide reeksen komt
van elk vel slechts één uitgave van de pers’ (I, blz. 9). Deze constante eigenschappen
vloeien voort uit het wezen der PW als ‘een verzameling polyglotte lofdichten,
waarvan het bestaan als loutere gelegenheidsprodukten geconditioneerd wordt door
hun actualiteit’ (I, blz. 9). Met de door Van der Noot gewenste uitgavetechniek was
het mogelijk, bundelingen te volvoeren van telkens andere samenstelling, al naar
de situatie vereiste. In de PW hebben we dus te doen met een realiteit die (in de
woorden van Leonard Willems, geciteerd I, blz. 14) slechts op één manier
bibliografisch verantwoord aangepakt kan worden, nl. door ‘ieder folio plano
afzonderlijk te beschrijven en als een uitgave op zichzelf te beschouwen’.
Een van de grote verdiensten van Waterschoot is nu, dat hij dit karwei heeft
geklaard: ‘identificatie van elk vel en de ordening hiervan binnen het geheel der
bewaarde bladen’ (I, blz. 15). Met volstrekte consequentie neemt hij als criteria voor
die identificering en groepering ‘de louter stoffelijke en typografische elementen van
elk vel der PW’ (I, blz. 15). Met dit ondankbare maar fundamentele werk heeft de
auteur de basis gelegd voor de verdere studie van Van der Noots poëzie uit de jaren
na 1580. In Waterschoots eigen woorden: ‘Het onontbeerlijke karakter van deze
werkwijze voor de tekstkritiek ligt voor de
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hand: vooraleer een definitief waardeoordeel over de inhoud van een bepaald boek
te vellen, moet men op de hoogte zijn van elk feit dat de geschiedenis van de
tekstoverlevering wezenlijk bepaalt’ (I, blz. 16). Het boeiende in Waterschoots studie
is, dat hij dit uitgangspunt consequent vasthoudt niet alleen, maar ook inderdaad,
op de basis van het bibliografisch onderzoek, verder komt dan het leggen van het
‘onontbeerlijk’ fundament.
Het is de moeite waard Van der Noot te betrappen op zijn manipulaties met de
vellen. Voor de bundels uit de periode 1588-1595 komt Waterschoot tot de slotsom,
dat er een meer dan toevallig verband is tussen een bepaalde bundel en een bepaald
in die bundel bezongen personage: ‘in dertien gevallen op een totaal van eenentwintig
bundels wordt stelselmatig na titelvel en voorwerk het meest recente vel geplaatst,
dat daarbij nog zevenmaal zo gemanipuleerd wordt, dat binnen- en buitenvorm van
plaats verwisselen, en dit om aan een bepaald persoon een opvallende plaats te
verzekeren’ (I, blz. 203). In zo'n conclusie komt de betekenis van de analytische
bibliografie voor de literatuurgeschiedenis duidelijk naar voren, ze voert ons immers
regelrecht naar het oogmerk dat de dichter met zijn werk had.
Op grond van de analyse der afzonderlijke vellen van de twee reeksen, PW
1580-1585 en PW 1588-1595, en van de bibliografische evidentie die de volledigste
bundels opleveren, komt Waterschoot tot de bepaling van de ‘definitieve versie’ van
die twee reeksen. De tekst daarvan wordt ons in deel II in reprint gegeven. Men kan
zich afvragen of er van een teksteditie in de strikte zin sprake is als de editor
facsimiles van de oude uitgaven aanbiedt. Als bewijsmateriaal bij de bibliografische
beschrijving kunnen de facsimiles goed dienen, dat is waar; maar deze wijze van
uitgeven heeft schaduwzijden: doorslag maakt de tekst nu en dan moeilijk leesbaar
(b.v. II, blz. 186, 188, 191, 255, 256, 341, 342 - hier tot onleesbaar wordens toe -,
373, 452). De tekst wordt in wezen niet opnieuw ‘bezorgd’. Daar staat tegenover
dat de gebruiker gelegenheid krijgt de opbouw der vellen direct waar te nemen, en
zich een duidelijk beeld te vormen van Van der Noots editeurs-oogmerken.
Voor de ‘Inleiding’ (deel II, blz. 1-145) heb ik niets dan lof. Steu-
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nend op gedegen onderzoek, zelfstandig, maar zonder zijn voorgangers te
verwaarlozen, bouwt de auteur met de grootste zorgvuldigheid het beeld van de
dichter op. De structuur van de PW blijkt bepaald door de ‘interactie’ van vier
bestanddelen: Van der Noots eigen poëzie, commentaren, lofdichten (soms van
Van der Noot op Van der Noot, vgl. blz. 38) en citaten. Uitvoerig gaat Waterschoot
in op de bronnen van de dichter. Ronsard blijkt ook hier een overweldigende indruk
op de Antwerpse jonker gemaakt te hebben en model gestaan te hebben voor zijn
eigen dichterlijke activiteit (II, blz. 61). Op Ronsard volgt, maar op afstand, Olivier
de Magny, van wie een aantal gedichten ‘zeer getrouw’ door Van der Noot vertaald
is (II, blz. 66). Beneden de maat van zijn eigen pretenties blijft Van der Noot, net
als bij zijn lofdichten op z'n eigen persoon en werk, als hij verzen van Magny en
andere Franse dichters plundert om er ‘zijn’ Franse gedichten mee samen te stellen
(II, blz. 66 e.v.). De haast waarmee de dichter sommige vellen van de PW moest
gereedmaken is wel een verklaring voor deze handelwijze, maar geen excuus.
Het valt op, dat Waterschoot de nuchterheid niet uit het oog verliest, als hij zich
zet tot een taxatie van Van der Noots persoon en poëzie. Zonder omwegen tekent
hij de dichter, d.w.z. de dichter in zijn laatste Antwerpse periode, als een narcist (II,
blz. 134). De fictie van zijn dichterschap komt in de plaats van de povere realiteit
van Jonker Jans neergaande jaren. De illusie van zijn goddelijke inspiratie staat in
schril contrast, naar ik meen, met de door de bank genomen schamele resultaten
die we in de PW van zijn dichterschap aantreffen. Het goede dat we erin vinden is
doorgaans reprise van werk dat we b.v. al in Het Bosken waren tegengekomen.
Laatstgenoemde bundel komt ook ter sprake in het samenvattende beeld dat
Waterschoot van de dichter opbouwt. Daarbij wordt (II, blz. 128) Smits opvatting
inzake de structuur van die bundel gereleveerd: in Het Bosken zou de oude
rederijkersindeling in het amoureuze, zotte en vroede terugkeren, en illustreren
hoezeer de dichter met die bundel een overgangsfase markeert. Intussen heeft
Verkuyl gegronde tegenargumenten aangevoerd (NTg 68, 1975, blz. 361-67) en
het is interessant, dat een hoeksteen in zijn betoog (‘Tot sijn muse’, imitatio van
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Horatius via Ronsard, is sluitstuk in de oorspronkelijke opzet van Het Bosken, net
als het geïmiteerde voorbeeld in het werk van de voorgangers) door de PW bevestigd
wordt: ook hier is hetzelfde gedicht - Van der Noot plundert t.b.v. de PW ook zijn
eigen vroegere werk - opgenomen in het ‘slotvel’ van de reeks 1580-1585, en
fungeert het onder de titel ‘De Poëet aen synen Boeck’ als sluitsteen (II, blz. 257-58).
Al met al is het desbetreffende hoofdstuk in de Inleiding, t.w. ‘De dichter en de
tijd’, niets minder dan een heldere inleiding tot de literair-historische situatie in de
jaren 1550-1580; een fijngevoelige schets, die een verplicht nummer kan heten voor
iedere neerlandicus-in-opleiding.
Het derde deel geeft de Verklarende aantekeningen: een overvloed van annotaties,
die de teksten voor de lezer ontsluiten. Steekproefsgewijze kennisneming heeft me
de indruk verschaft, dat Waterschoot een betrouwbaar exegeet is. Een kleine
toevoeging heb ik m.b.t. de Franse bewerking van het sonnet dat uit Het Bosken
stamt en in de PW figureert in het ‘slotvel’ van de reeks 1580-1585, met de aanhef
‘Op u betrou' ick Godt, ghy zijn mijn toeuerlaet’ (II, blz. 257, en nog eens op blz.
413). Die Franse versie (II, resp. blz. 258 en 414) begint met de regel ‘Seigneur,
puis qu'en toy git toute mon esperance’, en deze bewoordingen tonen nog eens
aan hoe het Franse Psalter van Marot en De Bèze in Van der Noots herinnering
naklonk, want Psalm 16, waarvan het sonnet in kwestie een bewerking vormt, heeft
bij De Bèze dezelfde woorden: ‘Sois moy, Seigneur, ma garde & mon appui: // Car
en toy gist toute mon esperance’ (vgl. mijn artikel in NTg 48, 1955, blz. 253).
Van der Noot is, mede door deze groots opgezette studie, een van de weinige
vroege renaissancisten, wier werk en persoon gelijkelijk diepgaand bestudeerd zijn.
Zulke studies als van Smit-Vermeer, Zaalberg, Witstein en Waterschoot (om enige
der voornaamste onderzoekers te noemen), met vrijwel alle oude uitgaven in nieuwe
facsimile-edities, voorzien van uitvoerige inleidingen en toelichtingen, hebben we
niet van Coornhert (ik denk aan zijn drama's), niet van Marnix (de Biëncorf), niet
van Spiegel (Hertspiegel); stuk voor stuk toch belangrijker figuren dan Van der Noot,
om hun werk zowel als om hun invloed.
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Van de lacunes in de Nederlandse literatuurwetenschap met betrekking tot de grote
vroege renaissancisten ben ik me door Waterschoots werk sterker bewust geworden.
Waterschoot heeft een groot werk verricht. Maar wat blijft er nog veel te doen!
Heiloo, juni 1977
L. STRENGHOLT
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Bloemlezing uit de gedichten en brieven van Willem Godschalck van
Focquenbroch met inleiding en aantekeningen door drs. C.J. Kuik.
Klassiek Letterkundig Pantheon nr 207, W.J. Thieme & Cie, Zutphen,
z.j. (1977), 152 blz. Prijs: ?
Als deeltje in het Klassiek Letterkundig Pantheon is deze nieuwe bloemlezing uit
het werk van Focquenbroch uitgekomen, bezorgd door drs. C.J. Kuik. Daarmee is
een goed werk gedaan. Er is een toegenomen interesse voor de poëzie van de
bekendste van onze burleske zeventiende-eeuwers, begrijpelijk in een tijd waarin
satirische ontmaskering allerwegen hoogtij viert. In de inleiding en de toelichtingen
heeft de bloemlezer gelegenheid, de gegevens en inzichten te verwerken die het
onderzoek inzake Focquenbroch in de laatste decennia heeft opgeleverd. Bovendien
heeft het boekje de verdienste, dat hier na de bloemlezingen van Baekelmans
(1911), Hermans (1946) en Decorte (1966) de gekozen teksten voor de eerste maal
van uitvoerige annotatie zijn voorzien.
De keuze is gevarieerd en, ook na de uitgaven van de drie zojuist genoemde
literatoren, van een zekere originaliteit. Een vergelijking van Kuiks keuze met die
van zijn voorgangers leert, dat van de ongeveer vijftig gedichten en brieven er niet
minder dan vijftien hier voor het eerst voorkomen. Mede daardoor krijgen we een
goed beeld van de diversiteit binnen Focquenbrochs oeuvre. De omstandigheid,
dat Kuik de volgorde in de bloemlezing heeft laten bepalen door de ‘chronologie
binnen de bundels’ (Thalia I en II van 1668, en Afrikaense Thalia van 1678), draagt
daar eveneens toe bij.
In de inleiding worden twee hoofdstukken gegeven: een over het leven en werk
van de dichter en een over ‘het burleske’. Voor een eerste kennismaking met
Focquenbroch en met het burleske kunnen die overzichtelijk opgebouwde
uiteenzettingen uitstekend dienen. Wie verder wil komen krijgt in de literatuuropgave
de weg gewezen. Toegevoegd kan worden het grote artikel van De Kruyter over
‘Jacobus Heyblocq's album amicorum in the Koninklijke Bibliotheek at The Hague’
in Quaerendo VI, 2, 1976, blz. 11-53 (met een afbeelding van de bekende korte
bijdrage van Focquenbroch in dat album), alsmede
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het tiende hoofstuk, ‘Focquenbroch en Huygens’, in het proefschrift van
ondergetekende, Huygens-studies (Amsterdam, 1976), blz. 163-72. In dat hoofdstuk,
dat Kuik voor zijn bloemlezing niet meer heeft kunnen raadplegen, heb ik aannemelijk
trachten te maken, dat het gedicht ‘Aen Myn Heer C.H.’, dat voorkomt in Afrikaense
Thalia, niet van de hand van Focquenbroch is. In mijn argumentatie speelt de
waarschijnlijkheid van 1670 als het sterfjaar van Focquenbroch een rol. Aangezien
het gedicht aan Huygens in zijn aanhef een in 1672 gepubliceerd gedicht van
Huygens persifleert, moet het, gegeven Focquenbrochs overlijden in 1670 (ook door
Kuik aanvaard, blz. 15), van iemand anders zijn. Eén gedicht althans in de
bloemlezing is derhalve niet authentiek. Het kritische poëem aan Huygens' adres
als ‘een beknopte poëtica’ (blz. 128) karakteriseren geeft het wel wat al te veel
gewicht. Ook zonder dat heeft het trouwens kwaliteiten genoeg. Het is de onbekende
dichter slechts om het aanwijzen van enkele gebreken in Huygens' poëzie te doen.
In een enkel geval lijkt Kuik in zijn toelichtingen voorbij te zien aan de
literair-historische context. Bij het befaamde ‘Gedaghten’ (blz. 62-63) noemt hij de
vorm ‘opmerkelijk’. De strofe echter (AAAbCCCb, 55525552) is de uit Vondel en
vele anderen bekende vernederlandste sapphische (horatiaanse) strofe, vgl. Vondel
WB-editie III, blz. 372-75 en IV, blz. 53-68, en Poot, in de bloemlezing van Mevr.
Schenkeveldvan der Dussen, ook in het KLP verschenen, blz. 27; en zie ook Mevr.
Schenkevelds dissertatie over Poot, blz. 218. Focquenbroch is, ook hier, schatplichtig
aan de traditie - hetgeen aan de betekenis van het gedicht in kwestie natuurlijk niets
afdoet.
Heiloo, juni 1977
L. STRENGHOLT
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Linguistics and Philosophy. An International Journal. Volume I, No 1,
January 1977, Reidel Publishing Company, Dordrecht en Boston.
Bij Reidel te Dordrecht is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuw
linguïstisch tijdschrift, Linguistics and Philosophy, onder redactie van Robert Wall,
die wordt bijgestaan door een Executive Editorial Committee en een Editorial Board,
resp. van zes en 22 personen onder wie geleerden met klinkende namen
compareren, zoals Emmon Bach, Fillmore, Ruwet en Searle, om er slechts enkele
te noemen. Het tijdschrift zal gewijd zijn aan het gebied waar taalkunde en
wijsbegeerte elkaar raken, resp. overlappen. Dat men zich daarbij een ruim gebied
kan voorstellen, moge blijken uit de onderwerpen die behandeld zullen kunnen
worden, variërend van syntaxis, semantiek en pragmatiek, tot logica en methodologie,
maar ook taalverwerving en sociale aspecten van de linguïstiek. Het eerste nummer
(152 bladzijden beslaand) bevat artikelen van Lauri Karttunen, ‘Syntax and Semantics
of Questions’, David R. Dowty, ‘Toward a Semantic Analysis of Verb Aspect and
the English Imperfective Progressive’, Charles Grady Morgan en Francis Jeffry
Pelletier, ‘Some Notes Concerning Fuzzy Logics’, en Asher Seidel, ‘The Picture
Theory of Meaning’, Theo Janssen, Gerard Kok en Lambert Meertens, ‘On
Restrictions on Transformational Grammars Reducing the Generative Power’. Een
uitvoerig Review Article ‘On the Grammar of Case’ (van J.M. Anderson) van de hand
van Laurie Bauer en Winnifred Boagey besluit deze aflevering.
Per jaar zal één ‘volume’ van drie ‘issues’ verschijnen, waarop men zich kan
abonneren voor ƒ 42.50, mits men verklaart dat het abonnement voor eigen,
persoonlijk gebruik bestemd is. De abonnementsprijs voor instituten en bibliotheken
is aanzienlijk hoger: ƒ 90. - vermeerderd met ƒ 12.50 verzendkosten. Opgaven voor
een abonnement dienen gericht te worden aan D. Reidel Publishing Company, P.O.
Box 17, Dordrecht.
M.C. VAN DEN TOORN
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Het collectivum als haar-syndroom
1. Inleiding
1.1. Een zin als
(1)

Ze roofden kennelijk de redactie de
1)
haar...zo typerende frisheid (NL 8/8/64)

is zeker niet alledaags, maar er is niets op aan te merken. Zelfs het persoonlijk
voornaamwoord haar is helemaal volgens het (groene) boekje: redactie is een
feminien woord zonder meer. Er zou misschien wel opgemerkt kunnen worden dat
(1) een typische schrijftaalzin is - waarbij men dan denkt: ‘Zo spreekt niemand’ maar daarmee is niet alles gezegd. Schrijven is ook een vorm van taalgebruik en
we mogen aannemen dat de schrijver bewuster zijn taal gebruikt dan de spreker:
hij heeft tijd om na te denken, zijn ‘intuïtie’ te raadplegen; hij kan zelfs als lezer van
zijn eigen tekst optreden en daarbij weer nagaan of het geschrevene binnen de
normen van de (impliciete of expliciete) grammatika ligt. Terwijl aandacht voor
taalgebruik bij de spreker hinderlijk kan zijn (zie Nuytens 1962, 245), wordt algemeen
aangenomen (zie de vele handboeken) dat aandachtig schrijven tot betere teksten
leidt. Nadenken en verbeteringen aanbrengen kan uiteraard bij het schrijven zelf
remmend werken - je schiet minder goed op -, maar het uiteindelijk resultaat
bevordert de kommunikatie.
Manuskripten van auteurs die dat proces laten zien, zijn heel boeiend. Die zullen
evenwel toch geen juist beeld geven van het schrijfgedrag van de gemiddelde
taalgebruiker. Het is best mogelijk dat er minder aandachtig geschreven wordt dan
strikt nodig is: er komen veel slordigheden voor in allerlei teksten. Die zijn bepaald
niet alleen interessant omdat ze verbeterd kunnen worden, maar ook omdat ze aan

1)

Over het gebruik van een corpus wordt iets gezegd in 4. De gebruikte afkortingen worden
verklaard op blz. 200.
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het licht kunnen brengen wat voor problemen er bestaan met welke onderdelen van
het taalsysteem. Ook de reakties van de lezer die de tekst tenslotte ontvangt, kunnen
in dat opzicht boeiende informatie verschaffen. Die worden echter zelden vastgelegd.
Ze manifesteren zich af en toe indirekt via een rubriek als ‘geknipt voor u’, waaruit
o.m. blijkt wat de knipper, toen hij lezer was, om de een of andere reden merkwaardig
vond. Vaak zijn dat taalfouten waarvan hij aanneemt dat de lezers voor wie hij knipt,
ze als grappig zullen ervaren: hij baseert zich op een lachkode.
Het zijn ook wel eens teksten als de volgende, waarvan de reden tot grappigheid
niet zo duidelijk in een taalfout zit:
(2)

Dankbetuiging van het
Canisius-ziekenhuis voor de 11
hechtingen aan het hoofd van mijn
jongste zoon. Onze huisdokter was niet
thuis. En Gunneweg was alleen maar
genegen er een pleister op te plakken.
Familie Hopman-Eykmans.’

Mijn knipreaktie is niet bedoeld geweest om op mijn beurt weer anderen tot het
bepalen van de grappigheid van de tekst te brengen, maar om het gebruik van mijn
en onze in de kontekst van familie. Het waarom van deze pronomina, en de
samenhang met haar uit zin (1) komen verderop uitvoerig ter sprake.
Eerst nu nog een algemene opmerking. Regelmatig wordt er geknipt ten behoeve
van boze ingezonden brieven over het gebruik van haar in de kontekst van woorden
als bestuur, regime, kabinet, episkopaat, publiek en instituut; klachten over hun
m.b.t. dergelijke woorden zijn me nog niet onder ogen gekomen. Toch is de
gebruiksfrekwentie van hun bij dergelijke woorden enorm hoog (en niet alleen in de
schrijftaal). Ik heb zelf de indruk dat haar nu minder gebruikt wordt dan b.v. in de
jaren dertig: het materiaal van Gerlach Royen is overweldigend (Royen 1939 en
1948). Het ziet ernaar uit dat haar enerzijds terrein verliest aan zijn (wat wijst op de
toenemende invloed van de spreektaal op de schrijftaal) en anderzijds aan hun (en
hen en ze), wat aan de basis ligt van mijn veronderstelling dat er meer aan de hand
is dan pronominale onzekerheid. In samenhang met de m.b.t. zinnen (1) en (2)
gesignaleerde pronominale kwesties leidt die ver-
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onderstelling nu tot nadere bestudering van de kenmerken van de collectiva (zie
verderop 1.5.).

1.2.
Over de ‘verzijning’ (Elias, NRC 6/5/75) wil ik hier kort zijn. Eerder is er al op gewezen
dat de veralgemening, in de spreektaal, van de maskuliene pronomina bij de-woorden
zich in de 17e eeuw in Holland en nu in Vlaanderen in opeenvolgende fazen heeft
voltrokken (Geerts 1966). Bij het moderne schrijftalige proces kunnen we een
soortgelijke gang van zaken konstateren: het meest frekwent zijn vaste verbindingen
van het type op zijn nummer zetten, op zijn plaats zetten, op zijn laatste benen lopen
(Van Haeringen 1951 en Geerts 1965). Diegenen die voor een keuze als in (3)
terugschrikken zijn niet talrijk:
(3a)

dat het gros van de arbeidende bevolking
nooit van zijn (of haar) leven de kans
krijgt om...(G.A. 24/1/73);

(3b)

Meer dan de helft van hen kreeg de
Indonesische nationaliteit en...kon
onmiddellijk zijn of haar onderwijsfunctie
hervatten (T 25/8/62).

(De feministische onvrede met het commune zijn blijft helemaal buiten
beschouwing).
De aarzeling om de persoonlijke voornaamwoorden hij en hem te schrijven is
daarentegen aanzienlijk groter. Ze komen wel voor:
(4)

om de kerk zoals hij leeft (NL 30/9/67)

(5)

wat voor nut heeft de EEG als je hem
niet eens kunt gebruiken (T 22/10/64)

maar niet erg vaak. Ten dele omdat pronominalizering bij nomina die niet-levend
en niet-zaaknaam zijn, niet erg frekwent is (verg. Van Haeringen 1954, 19), maar
ook omdat er alternatieve mogelijkheden zijn:
(4a)

de kerk zoals die/ze leeft

(5a)

als je die/ze niet eens kunt gebruiken

Uit een tekst als (6) blijkt dat er daar nog een derde, belangrijke reden voor is:
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(6)

Cruijff: Hij had ze te vlug af moeten zijn.
Interviewer: Wie is ‘ze’?
Cruijff: Ik noem in mijn verhalen Ajax
altijd ze, want ‘hem’ klinkt zo persoonlijk
(VN 21/12/74).

De persoonlijke voornaamwoorden hij en hem suggereren in hun geschreven
2)
vorm (altijd voluit!) sterk dat het om een persoon gaat . Dat verklaart mede de
aarzeling om ze te gebruiken.
Aangezien het in (6) om de vermijding van het persoonlijke te doen is, kan ze
daar niet het vrouwelijke pronomen zijn. Het is ook niet het feminiene, maar het
genus-neutrale, meervoudige ze. Het is duidelijk dat niet zozeer het onpersoonlijke
van ze belangrijk is, als wel het meervoudige: ook het is onpersoonlijk. Aangezien
‘Ajax’ neutrum is (‘het oude Ajax bestaat niet meer’), zou in (6) ook het mogelijk
geweest zijn. Diegenen die met deze laatste opvatting moeilijkheden hebben, kan
ik geen ongelijk geven: er zijn gevallen waarin het uitgesloten is. Of dat voor (7)
geldt laat ik nu maar in het midden. M.b.t. (8) heeft Royen gezegd dat, een
beklemtoond ‘hét’ met geen mogelijkheid hun (zou) kunnen vervangen (Royen 1939,
7):
(7)

waarbij het volk vrij rond de tafels mocht
lopen en met genoegen de kluifjes pakte,
die het werden toegeworpen

(8)

(m.b.t. een paar) moge het hun gegeven
zijn...

De mogelijkheid dat het- en de-woorden als enkelvoud met meervoudige
pronomina verbonden kunnen worden, waarschijnlijk mede ter vermijding van de
suggestie dat het om (mannelijke) personen zou gaan,

2)

Dit is ongetwijfeld slechts juist als we het tot de emfatische vormen beperken. Maar doordat
het onderscheid tussen emfatische en niet-emfatische vormen in de schrijftaal vrijwel volkomen
genegeerd wordt, ontbreekt daar ook de mogelijkheid om het onderscheid tussen
persoonsnamen en niet-persoonsnamen tot uitdrukking te brengen. Zie over deze kwestie
Van Haeringen 1954, 14-17. Ook in wat verderop over de pronominalisering van collectiva
te berde wordt gebracht, zal de kategorie, ‘persoonsnaam’ een belangrijke rol blijken te spelen.
Het wordt duidelijk dat de gesignaleerde verschijnselen betrekking hebben op nomina met
het kenmerk ‘menselijk’; ‘inanimate’ nomina (zoals gebergte) en zelfs ‘+ animate; -human’
-nomina (zoals gevogelte) komen in het verhaal verder niet voor. Zie ook noot 4.
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moet verder ook weer in verband met de kenmerken van kollektieve substantieven
nader bekeken worden.
Tenslotte kan er nog even op gewezen worden dat in konteksten die ‘verzakelijking’
mogelijk maken, het gebruik van hij/hem minder weerstanden ontmoet. Dat hem in
zin (5) in verband gebracht kan worden met verzakelijking van het antecedent (de
EEG), kan geadstrueerd worden met een verwijzing naar het werkwoord (gebruiken).
En anderzijds is in gevallen waarin verpersoonlijking geen bezwaar is, hij/hem
uiteraard best akseptabel: in (9) is de aanwezigheid van besluiten zonder meer een
faktor die hem aanvaardbaar helpt maken:
(9)

(de N.O.S.) De teleurstelling die dat voor
voetbalminnend Nederland zou
betekenen heeft hem anders doen
besluiten.

1.3.
De bespreking van (5) en (9) heeft ons inmiddels in kontakt gebracht met het
verschijnsel van de inferentie (Garcia 1976, 42). Om dat nader te illustreren grijp ik
even terug naar zin (2). Bij het lezen van mijn kijkt de lezer uit naar een referent die
1e persoon (d.w.z. spreker) is en enkelvoud. Als een dergelijke entiteit niet in de
talige kontekst te vinden is, wordt hij uit de situationele kontekst geïnfereerd. Dat is
in (2) het geval: familie is altijd 3e persoon, tenzij bij personifikatie (dan kan de familie
als ik fungeren); mijn moet dus verwijzen naar de ik die schrijft. (Uit het gebruik van
zoon leid ik af dat een van de ouders van het kind schrijft. Of dat de vader of de
moeder is kan ik, omdat ik niet weet of mijn vs. ons m.b.t. kind(eren) een
sociolinguïstische variabele is, alleen maar raden). Het feit dat dezelfde schrijvende
ouder ook onze gebruikt, suggereert dat de ‘huisdokter’ niet de lijfarts van de schrijver
is, maar het hele gezin verzorgt. Vandaar dat het meervoudige onze naar het
‘enkelvoudige’ familie kan verwijzen. (Dat kan overigens ook als een ik spreekt zoals
in (10):
(10)

ik laat onze dokter komen

zelfs zonder dat er een talige referent voor onze te vinden is).
We moeten dus konstateren dat voornaamwoorden niet alleen een ‘betekenis’
(d.i. een refererende inhoud) hebben (zo ‘betekent’ ik:
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1e persoon, enkelvoud, spreker), maar tevens inferentie toelaten m.b.t. de boodschap
die de uiting waarin ze voorkomen, overbrengt. In zin (2) is die inferentie m.b.t. ik:
‘ouder (van-)’, m.b.t. onze: ‘niet alleen van mij’.
Niet altijd zijn alle mogelijke inferenties bedoeld: de spreker hoeft niet opzettelijk
de mogelijkheden daarvoor in zijn uitingen in te bouwen. Niet altijd worden ze
allemaal gemaakt door de hoorder. Ervan uitgaand dat spreken en schrijven zinvolle
funktionele handelingen zijn, zal men geen poging doen mogelijke inferenties te
voorkomen, tenzij men storende effekten verwacht, Men zal ze, als hoorder of lezer
ook niet allemaal willen maken, tenzij men bij een eerste, tweede, derde poging er
niet in slaagt een zinvolle boodschap uit de uiting af te leiden. (Over de rol van de
inferentie m.b.t. tekstbegrip in het algemeen: Kempen 1976, 22-24).

1.4.
Overigens: als hem in (5) en (9) een korrektie zou zijn van hen (hun of ze) leidt dat
niet noodzakelijk tot de konklusie dat verzakelijking (5) en verpersoonlijking (9) ook
zo door de corrector bedoeld zijn: gezien zijn extreem grote aandacht voor de
vormaspekten van de tekst, zal hij zich veeleer hebben laten leiden door de formele
enkelvoudigheid van de referentwoorden dan door de semantische kant van de zin.
Dat is een faktor die verderop nog ter sprake komt.
Een soortgelijke redenering is m.b.t. (1) nodig. Er zijn hier verschillende
mogelijkheden: 1. de schrijver weet dat redactie een feminien woord is en heeft in
verband daarmee voor genuskongruentie gezorgd; 2. de schrijver heeft niet op het
genus gelet en ‘toevallig’ haar geschreven; de corrector heeft niet ingegrepen; 3.
de schrijver heeft hem geschreven (voor hem zijn alle de-woorden, behalve de
namen van vrouwelijke levende wezens en misschien stofnamen, lid van een en
dezelfde klasse); de corrector heeft een andere opvatting over het genus van redactie
en vervangt hem door haar; 4. de schrijver heeft hen (hun) geschreven en de
corrector heeft dat vervangen door het enkelvoudige vrouwelijke haar; 5. de corrector
heeft hen (hun) vervangen door het genus-neutrale, meer verzorgde of formelere,
meervoudige haar.
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De vijfde mogelijkheid kan in verband gebracht worden met de tweede, althans
m.b.t. de schrijver: i.p.v. toevalligheid kan er ook opzettelijkheid in het spel zijn. Dit
laatste verdient nadere aandacht, niet alleen vanwege de aanmerkingen die op haar
bij woorden als bestuur, comité en raad gemaakt worden, maar ook, en wel in de
eerste plaats, omdat er een verband zou kunnen bestaan tussen haar en hun (hen
en ze) in soortgelijke konteksten. Als dat inderdaad gelegd zou kunnen worden,
dan blijkt waarschijnlijk meteen dat er enige ‘method’ is in de ‘madness’ van dit
onderdeel van de pronominale aanduiding.

1.5.
De woorden waar het hier meer in het bijzonder over gaat zijn de verzamelnamen
of collectiva. Dat zijn zelfstandige naamwoorden die ‘eene veelheid’ noemen ‘die
als eenheid wordt opgevat’ (Den Hertog 1897, 1, 82 of ‘which identify a group or
body of animates or inanimates, by virtue of which they are marked by referential
binarity: single vs. multiple reference’ (Dekeyser 1975, 4). Er zijn verzamelnamen
die, net als de voorwerpsnamen, een begrensde veelheid noemen (die ‘hebben het
karakter van voorwerpsnamen’ Den Hertog 1897, 1, 82): familie, leger, regering,
gebergte, gezelschap, enz.; andere ‘hebben het karakter van stofnamen’ (ib.) die
noemen dus een veelheid ‘waarvan de begrenzing en de samenhang belangrijke
veranderingen toelaten’: vee, huisraad, groente, geboomte, kroost, gereedschap,
naaigerei, geld, afval, rommel, enz. (in dit verband kan de term divided reference
gebruikt worden).
Er zijn waarschijnlijk andere indelingen mogelijk (zie b.v. Dekeyser 1975, 64),
maar voorlopig houden we ons daar niet mee bezig.
Men onderscheidt het niet-partitieve type van collectiva van het partitieve. Tot het
eerste behoren woorden als gezin, commissie, raad; tot het tweede woorden als
aantal, meerderheid, deel, waarbij een van-bepaling, al of niet uitgedrukt, gedacht
wordt, wat aan de basis ligt van een aantal additionele kongruentieproblemen (m.b.t.
een woordgroep als een aantal meisjes heeft men de keuze tussen de
3)
persoonsvormen heeft en hebben en tussen de pronomina zijn, haar en hun) .
Tenslotte

3)

Wellicht zou het aanbeveling verdienen een onderscheid te maken tussen semantisch partitief
en syntaktisch partitief, net zoals men semantisch en morfologisch numerus zou kunnen
onderscheiden.
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zij nog opgemerkt dat zaaknamen als kerk, tafel, rechtervleugel naar de klasse der
4)
collectiva getransponeerd kunnen worden .
In het vervolg van deze bijdrage proberen we de syntaktische kenmerken van de
verzamelnamen te inventariseren, om na te gaan of het ‘semantisch getal’ van deze
woorden daar invloed op heeft. Daardoor, zo wordt althans verwacht, wordt het
grillige gebruik van haar in hoge mate begrijpelijk gemaakt.

2. ‘Partitieve’ collectiva
2.1. (Dis)kongruentie binnen de enkelvoudige zin
2.1.1. Verbale (dis)kongruentie
2.1.1.1.
Opvallend is dat substantieven die ‘het niet zonder meervoudskomplement kunnen
stellen (: een aantal schepen, een tiental soldaten)’ (Royen 1939, 18) bij de
behandeling van subkategorieën van het substantief in de grammatika's nooit aparte
aandacht krijgen. Wel duiken ze herhaaldelijk op bij de bespreking van de verbale
kongruentie: zie Royen 1933, 9-41, Paardekooper 1967, 20, De Vooys 1967,
361-363, Hermkens 1969, 120, Overdiep 1937, 379-381. Ze worden dan, al of niet
met een uitgedrukte nabepaling, gebruikt als voorbeelden ter illustratie van de
opvatting dat bij een kollektief subjekt het getal van de persoonsvorm kan wisselen,
afhankelijk van

4)

Hetzelfde geldt m.m. voor o.a. krantenamen, plaatsnamen en andere geografische namen.
De bedoelde transpositie kan gezien worden als een metonymisch gebruik, gebaseerd op
een ‘onthoofdingstransformatie’: die van Nijmegen → Nijmegen; die van de Volkskrant → de
Volkskrant. Zie over deze en soortgelijke ‘redukties van nominaalfrazen’: Leys 1973 en het
daar genoemde artikel van Borkin. Belangrijk is dat de bedoelde namen bij de operatie de
feature ‘menselijk’ toegewezen krijgen. Een soortgelijk geval van transpositie, dat waarschijnlijk
ook als een reduktie beschouwd kan worden, treffen we aan bij een meervoudige NC als
koffie en koekjes (maakt je dik) en bij meervoudige namen van instellingen, verenigingen,
firma's e.d., die als subjekt een enkelvoudige persoonsvorm bij zich verdragen: ‘de Verenigde
Naties heeft hier een veertje in zijn hoed verdient; tot welke beslissing Economische Zaken
komt (T 9/3/64); Gelderland-Tielens Papierfabrieken stelt een interimdividend voor van twaalf
procent (T 7/2/64); Leidse Boys hield de punten thuis (Leidsch Dagbl. 2/1/63); Hoogovens
kan zich die advertenties permitteren’ (VN 24/4/71). Zie ook Royen 1939, 111-121 en 1953,
321.
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de vraag of het subjekt verondersteld wordt een ‘kollektieve eenheid’ dan wel een
‘distributieve meerheid’ (Royen 1939, 7) uit te drukken. Daardoor wordt dan
aangetoond dat er gevallen zijn ‘waarin onderwerp en gezegde niet overeenstemmen
in getal, dat b.v. verzamelnamen onderwerp kunnen zijn van een meervoudig
gezegde’ (Van Wijk 1906).
Terecht heeft De Groot deze opvatting onjuist genoemd (De Groot 1949, 94),
waarbij hij m.b.t. de voorbeelden van Van Wijk opmerkt dat er daarin ‘van een ellips’
gesproken moet worden: ‘Een heeft bedankt, een vijftal hebben de uitnodiging
aangenomen. - Een hele massa kwamen later’ zijn ekwivalent aan ‘een vijftal
5)
(mensen), een massa’ ‘(mensen, dames o.i.d.)’ enz. Zijn argumentatie berust op
de volgende analyse: ‘In een massa mensen kan mensen kern zijn met een massa
als numeratieve bepaling; dan staat het werkwoord in het meervoud; een massa
mensen kwamen later. Maar ook kan massa kern zijn terwijl mensen dan bepaling
van specifikatie is, evenals sigaren in een kistje sigaren (stond op tafel). Dan staat
het werkwoord in het enkelvoud: een massa mensen kwam later’ (De Groot 1949,
94). De konsekwentie daarvan is dat een massa, een drietal e.d. ‘aequivalent aan
telwoorden’ zijn (De Groot 1949, 102). Ze gedragen zich syntaktisch als telwoorden
en ze fungeren semantisch als min of meer vage, onprecieze aanduiding van een
hoeveelheid: ‘een drietal (is) syntactisch aequivalent aan drie’ (De Groot 1949, 102);
het betekent ‘ongeveer drie’, een massa is zoveel als veel, een handvol, een paar
zoveel als weinig. ‘Vandaar dat men in het laatste geval niet spreekt van dat paar
dagen, brieven, duur, maar die of de paar...want die paar staat gelijk met: enige,
weinige’. (De Vooys 1967, 312).
Nader onderzocht zou moeten worden hoe de frekwenties van enkelvouds- en
meervoudsgevallen zich tot elkaar verhouden. Een willekeurige steekproef van
gebruiksgevallen (ontleend aan Hermans

5)

Vergelijk Akmajian en Lehrer 1976 en Klein 1977. Van Langendonck 1976 werkt met een
optionele globale regel die een onderliggende struktuur als De rebellen kwamen voor een
deel om zou transformeren in Een deel van de rebellen kwamen om. Als die regel niet werkt,
bepaalt de oppervlaktestruktuur de kongruentie: Een deel van de rebellen kwam om.
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1973) heeft uitgewezen dat het aantal enkelvoudskongruenties twee keer zo groot
6)
is als het aantal andere . Maar het staat vast dat beide mogelijkheden in principe
aanwezig zijn, zodat de verbale kongruentie bij dit type van konstruktie ons geen
informatie kan verschaffen over kenmerken van kollektieven die m.b.t. haar van
belang zouden kunnen zijn.

2.1.1.2.
Een en ander geldt m.m. ook voor de gevallen waarin de bepaling bij aantal e.d.
ingeleid wordt door van: ‘een aantal van de belangrijkste obstakels’. Hier kan men
terecht spreken van een partitieve konstruktie. Het is zeker niet zo dat van willekeurig
aanwezig kan zijn of wegblijven: in sommige gevallen lijkt van noodzakelijk te zijn
(tal, deel, helft, meerderheid), in andere kan het ontbreken, maar lijkt het toch
gewoner als het er is (percent, percentage) en in weer andere kan het er zijn, maar
is het minder gewoon (aantal, paar, -tal). Voorts is het duidelijk dat de van-bepaling
moeilijk als kern van de groep kan fungeren. Dat heeft tot gevolg dat meervoudige
persoonsvormen vrij schaars zijn; alleen bij tal van is het uitsluitend mogelijk een
meervoudige persoonsvorm te gebruiken, voorts treft men die ook aan bij driekwart,
heleboel, helft en rest. In bijna vijf keer zoveel gevallen vinden we na aantal
van-zinnen een enkelvoudige persoonsvorm.

2.1.2. Pronominale (dis)kongruentie
Als we ons hier, net zoals in 2.1.1., beperken tot de bespreking van een enkelvoudige
SV-konstruktie, kunnen we alleen aandacht schenken aan op het subjekt betrekking
hebbende possessieven. Gevallen als ‘daar de massa van de priesters hun celibaat
trouw beleeft (NL 22/2/64) en ‘de helft van de studenten in de rechten haalt na zeven
jaar hun diploma (NL 16/3/63) tonen aan dat persoonsvorm en possessief best een
ander ‘antecedent’ kunnen hebben. Waarschijnlijk is

6)

In Zuidbrabantse dialekten lijkt het meervoud daarentegen de regel te zijn, ook in groepen
als een aantal van de mensen. Deze indruk bleek ook W. van Langendonck te hebben. Als
hetzelfde voor meer dialekten zou gelden, bevestigt dat ongetwijfeld mijn verderop besproken
veronderstelling dat de verbale kongruentie, gebaseerd op de formele enkelvoudigheid van
het subjekt een kultuurtaalprodukt is, de vrucht van vele jaren repressie in naam van de
‘logika’ (zie blz. 171 en 179).
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m.b.t. deze van-konstrukties een enkelvoudige persoonsvorm gewoner dan een
meervoudige (zie 2.1.1.2.). Maar het ligt ook voor de hand om aan te nemen dat
niet de helft of de massa ‘het celibaat beleeft’ of ‘een diploma behaalt’, maar de in
de van-bepaling genoemde personen. Vandaar de veronderstelling dat hun in
dergelijke gevallen gewoner (en frekwenter) is dan een enkelvoudig possessivum.
Aangezien anderzijds de pv. echter een voorkeur voor het enkelvoud zou vertonen,
is de gesuggereerde semantische verklaring toch ook niet voldoende. We komen
daar in 3 op terug (zie blz. 169). Het is duidelijk dat ook deze possessiva ons niets
kunnen leren m.b.t. enkelvoud en meervoud bij collectiva. Zelfs een geval als ‘slechts
een derde van de vrouwelijke studenten behalen hun doctoraat’ (T 14/11/67), bewijst,
7)
gezien de twee vorige voorbeelden, zeer waarschijnlijk niets in dit verband .

2.2.
(Dis)kongruentie met het collectivum als antecedent in afhankelijke, nevengeschikte
en op de ‘kollektiefzin’ volgende onafhankelijke zinnen
Omdat ik de indruk heb dat er m.b.t. de kongruentie van verba en pronomina met
een zich in een andere S bevindend collectivum geen verschil bestaat tussen
partitieve en niet-partitieve collectiva, beperk ik me hier tot enkele voorbeelden van
semantische kongruentie:
o

1 . ze (pluralis) + meervoudige pv.: ‘een groot aantal CPN-stemmers vindt...Ze
vrezen dat...en dat ze hiervan nadeel ondervinden (T 24/4/70); rond driekwart van
de priesters...is tevreden met zijn werk. Zij ervaren het als zinvol en zij verlangen
niet...(T 23/5/69); de minderheid vond het optreden...onfatsoenlijk. Bovendien vonden
zij het een opvallend (T 19/11/69); het aantal lezers dat een abonnement op de
‘oude’ Linie heeft omgezet in een abonnement op De Nieuwe Linie bedraagt 6,7
percent, verder bleek 3,6 percent De Nieuwe Linie te lezen omdat zij in een
abonnement de moge-

7)

Dat pronominale diskongruentie niet onmogelijk is blijkt uit gevallen als ‘het meisje heeft haar
fiets verkocht’. Ook hier wordt een formeel aspekt doorbroken door het semantische. Verderop
krijgt deze kwestie ruime aandacht: zie 3.5.1, en 3.8.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

164
lijkheid zagen...(NL 21/12/68); is de hele groep gekomen. Ze waren zo blij (VN
26/6/71); een aantal senatoren wil echter zekerheid...vóór zij hun fiat geven (T
16/1/74); enz.
o

2 . andere pronominale vormen: ‘ruim twintig procent van de Nederlandse vrouwen
weet niet hoeveel hun man verdient (T 25/10/28); net als de rest trouwens, die in
opel, jeep of sportwagen, ook zonder sigaar hun medeburgers het leven verpesten
(VN 12/6/71); het merendeel der lezers heeft zich geabonneerd...omdat naar hun
mening...blad is, dat overeenkomt met hun gedachten (NL 21/12/63); 65 percent
liet weten, dat hun geloof niet (T 22/4/70); bleek een gedeelte van de Amsterdamse
jeugd minstens zo conservatief als hun ouders (NL 18/3/67); een groepje mensen
samen besluit om in hun dorp (NRC 10/9/76); tweederde van de Amsterdamse jeugd
rekent op dit theater, maar we kunnen ze niet bergen (T 20/4/67); behoort tot die
groep die beweren (15/2/64); Met de rest van de bevolking is alles wel. Maar die
hebben (11/10/69)’.
Terloops wil ik daar nog bij opmerken dat nader (kwantitatief) onderzoek van
taalgebruiksgevallen nodig is voor het bepalen van de preciese verhouding tussen
de frekwentie van formele en semantische kongruentie bij de verschillende soorten
van collectiva, en van de (kontekstuele) omstandigheden waarin de ene of de andere
bij de verschillende collectiva optreedt (zie ook 4., blz. 196).

3. Niet-partitieve collectiva
3.1.
Wie iets wil zeggen over ‘personen die het opperbestuur van een land in handen
hebben’ (Van Dale 1976, 2018b) kan het woord ministers gebruiken, of het woord
regering: de ministers hebben fouten gemaakt; de regering heeft fouten gemaakt.
Naar alle waarschijnlijkheid is de keuze van de spreker niet volkomen willekeurig.
Welke faktoren hem daarbij beïnvloeden blijft hier buiten beschouwing - het is de
vraag of dit niet een kwestie is die buiten de linguïstische problematiek ligt (zie Sgall
1967, 20). Ook kan men zich afvragen of collectiva primaire lexikale eenheden zijn
of afgeleide (in zekere zin te vergelijken met nomina agentis b.v.) (zie daarover
Kastovsky
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1977, 308 vg). Maar ook die kwestie laten we hier rusten, al is het niet a priori
uitgesloten dat ze voor ons onderwerp enige relevantie zou hebben.
Het gegeven voorbeeld dient hier alleen ter illustratie van de samenhang tussen
grammatisch getal en verbale kongruentie. Een subjekt dat bestaat uit een zelfstandig
naamwoord in het meervoud, vereist als regel een meervoudige persoonsvorm; een
formeel enkelvoudig subjekt vereist een enkelvoudige persoonsvorm, ook als dat
subjekt semantisch meervoudig is.
In de uiting ‘ministers hebben (veel werk)’ bevat het woord ministers een
meervoudsmorfeem, zodat er tussen vorm en inhoud van het woord een parallellie
bestaat. De vraag of de vorm van dat woord of zijn inhoud t.a.v. het beïnvloede
woord dominant is, is - zo die al zin heeft - in dit verband niet te beantwoorden.
Zowel in de vorm van ministers immers als in de inhoud is er een kenmerk
‘meervoudigheid’, dat voor hebben in deze vorm verantwoordelijk kan zijn. Ze kunnen
het ook allebei zijn!
Het geval ‘regering heeft’ lijkt anders. De semantische meervoudigheid heeft geen
pendant in het formele vlak. Vandaar dat de vorm heeft dus wel door de vorm van
het woord regering bepaald zou kunnen zijn. Is dat niet stelliger te formuleren?
Neen, omdat het niet uitgesloten is dat regering een semantische feature ‘collectiviteit’
bezit, die eventueel ook de vorm heeft gewild kan hebben. De definitie van Van
Dale zou dat tot uitdrukking kunnen brengen als er b.v. in werd opgenomen ‘(groep
van) (personen die enz.)’. Als we aannemen dat het semantische element ‘groep
van’ aanwezig is - en o.m. ter verklaring van de meervoudsvorm regeringen (d.w.z.
‘groepen van personeen die’ en niet ‘personen die...’) lijkt dat wel noodzakelijk - dan
is ook in dit geval niet uit te maken of de vorm dan wel de inhoud van regering de
keuze van heeft bepaald heeft. Ook hier weer kunnen beide woordaspekten de
kongruentie regelen.
De grammatische enkelvoudigheid van regering is geen kenmerk van de feature
‘collectiviteit’, evenmin als de grammatische meervoudigheid van regeringen een
kenmerk is van de feature ‘veelheid’. Beide vormen van het woord hebben beide
features - ook collectiva die slechts één
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vorm hebben (alleen enkelvoud zoals gevogelte en jeugd b.v., of alleen meervoud
zoals hersenen, mazelen, Pyreneeën) hebben beide features.

3.2.
De verbale kongruentie moet dus beheerst worden door de feature ‘+ meer dan
een’ - in het enkelvoud als ø, in het meervoud als -en (of -s, eren enz.) aanwezig.
Collectiva vallen onder deze algemene regel...In dit opzicht lijkt de spraakkunst
inderdaad voor de gesignaleerde semantische meervoudigheid ‘volmaakt ongevoelig’
(Paardekooper 1951, 103) te zijn.
Vroeger is dat anders geweest. In het vroegere Nieuwnederlands vindt men
collectiva in het enkelvoud als subjekt van persoonsvormen in het meervoud: ‘doordat
8)
het volck soo begeerigh waren hem te krijgen (V Bok 189) ; hadden het volck de
strenghe-reep al geschooren (IV Bok 146); het volck uyt het ruym riepen (V Bok
175); dit volck waren ons heel toeghedaen (IV Bok 180); dat volckje staen wel een
half uyr (LW 155); ons volck ghinghen aen d'ander zyde vant landt (Li 14, 70); den
o

adel hebben...voorgeslagen (HTB 2v ); dat heel Africa om dies de roomsche kerc
lieten vaeren (EF 204)’. Maar, anders dan in het Engels, heeft de evolutie van het
Nederlands dergelijke gevallen onmogelijk gemaakt. (Onderzoek van normatieve
9)
grammatica's uit de 18e en 19e eeuw , zou waarschijnlijk konkretere aanwijzingen
m.b.t. het verwerpen van dergelijke ‘inkongruenties’ opleveren, verg. voor het Engels:
Dekeyser 1975).
Dat betekent overigens niet dat de kongruentie nu altijd voor iedereen
onproblematisch is. Er worden fouten gemaakt - of zijn er

8)
9)

De volledige referenties van deze oudere vindplaatsen zijn opgegeven in Geerts 1966.
Blijkens een opmerking van J.A. Alberdingh Thijm uit 1843 (geciteerd in Berits 1964, 22)
werden in die dagen de schrijvers van een ‘cirkulaire die in dezer voege aanving: “de
kommissie, belast enz. nemen de vrijheid of hebben de eer”: dat is te zeggen, aan het woord
kommissie, een werkwoord in het meervoudig verbond’ uitgefloten. Thijm vindt dat getuigen
van een gebrek aan inzicht in de mogelijkheden van de ‘constructio ad sensum’ en verwijst
naar Huydecoper (Proeve I, 480, 4) die aantoont ‘hoe men dit taaleigen door alle eeuwen
heen heeft bewaard en met welgevallen toegepast’. Hij is er overigens toe gekomen deze
opmerking te maken ter voorkoming van aanmerkingen op zijn eigen tekst die ‘in dezer voege
aanving’: ‘daar zijn een aanzienlijk getal Bastaartwoorden’...
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faktoren in het spel die de taalgebruiker af en toe tot ‘ongrammatikale’ beslissingen
aansporen? Het aantal voorbeelden dat men in geschreven taalgebruik aantreft, is
niet opvallend groot. Maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat observatie van minder
formeel (mondeling en/of dialektisch) taalgebruik meer gevallen zou opleveren als
de volgende, die bij de zoëven geciteerde oude voorbeelden lijken aan te sluiten.
10)
Uit radio- en televisiegesprekken komen b.v.: ‘dat het echtpaar B. deze kwis
gewonnen hebben; dat het Zweedse team de overwinning in de zak hebben; de
dierenbescherming hebben spul, netten en zo; de politie leefden onder druk en
werden...; het nu volgende duo zijn zo bekend dat’. En ook in de schrijftaal treft men
ze wel eens aan: ‘waarop de partijtop zich al angstig hadden voorbereid (VN
21/10/72); de omvang waarin de intelligentsia deelhebben aan het regeringssysteem
11)
(NL 16/3/68) ; de universiteitsleiding ging gedeeltelijk door de knieën en
handhaafden nog slechts disciplinaire maatregelen (T 29/3/69); dat het prinselijk
paar met hun kinderen een bezoek aan W. brachten (VN 28/8/71); dat de volledige
hiërarchie hun functies zouden neerleggen (T 29/5/74); een elite die een hoog
beschavingspeil bereikt hebben, spreken die taal’ (brief 1974).
Bij de laatste drie voorbeelden zal de beschouwer wellicht de neiging hebben om
van ‘ontsporingen’ te spreken, ten gevolge van invloed van kontekstuele gegevens:
in de op twee en een na laatste zinnen: hun, in de laatste zin: de relatiefzin - maar
hoe kan dan de formele diskongruentie tussen hun en die + hebben en hun
enkelvoudige antecedenten anders verklaard worden dan door het voorkomen te
veronderstellen van semantische kongruentie? Deze kwestie komt verderop (in 3.4.,
3.5.2. en 3.7.2.) uitvoeriger ter sprake. Hier volstaat het te konstateren dat
‘ontsporingen’ bij collectiva niet zonder meer over dezelfde kam geschoren mogen
worden als de diskongruentie in

10)
11)

Vindplaatsen waarbij geen referentie is opgegeven, zijn opgetekend uit de mond van radioof televisiesprekers.
Op dezelfde manier behandelde Pim de Vroomen intelligentsia in: “grijpen de intelligentsia
bewust terug op hun vroegere meesterwerken” (VN 20/11/76, Bijlage blz. 5). Ik wil de
mogelijkheid niet uitsluiten dat sommigen het woord in kwestie als het meervoud van
“intelligentium” beschouwen.
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‘de 140 leden van het Vaticaanse korps van Gendarmes heeft gistermorgen
geweigerd (T 2/9/70); hoeveel personen binnen een half jaar door griep werd
aangetast (Wijvekate 1975, 250); de bewoners van Tinos, een van de Griekse
Cycladen, heeft minister v.d. S. een hartelijk welkom bereid (NRC 18/7/75); onze
30-jarige ervaring op het gebied van gasartikelen garanderen U een vakkundige
voorlichting (folder 1965); dat een smalle empirische basis, ook al is die vrij sterk,
in combinatie met sterk generaliserende beschrijvingsprincipes, het uitzicht dreigen
te belemmeren’ (Van Katwijk 1976, 156). In deze gevallen zijn formele faktoren er
de oorzaak van dat de pv. niet met het onderwerp kongrueert. Bij collectiva is er
een semantisch element in het spel, ook al is niet zeker dat dat ook in zinnen als
de volgende van doorslaggevende betekenis geweest is: ‘de jeugd van beide steden
verhouden zich tot elkaar zo ongeveer als de PSP tot de VVD (2/2/67); elke
bevolkingsgroep, ook jonge mensen, zitten met hun eigen problemen (T 3/10/71);
dat het magisch Duo F.H. en B.S. afscheid gaan nemen (T 18/5/72); dat de
Bondsregering via haar douanebeambten en leden van de grenspolitie op
vriendschappelijke voet staan met de mensensmokkelaars (T 10/11/73); de
commissie voor de gezondheidszorg en personeelszaken hebben spoedberaad
met B. en W. geëist’ (T 3/11/70).
De normatieve grammatika heeft evenwel geen behoefte gevoeld aan nuancering.
Zinnen als de hierboven geciteerde worden zonder onderscheid als vergissingen
of fouten beschouwd (verg. Onze Taal 43, 37-38) die aan slordigheid geweten
moeten worden - wat Gorter er overigens niet van weerhouden heeft vers 62 van
Mei als volgt te formuleren: ‘Engelenwacht vroegen mij zacht naar mijn naam’!
Het ziet ernaar uit dat de normatieve grammatika vrij suksesvol is geweest in de
loop der jaren. Dat is ook begrijpelijk, omdat het om een zeer eenvoudige regel
gaat, die bovendien duidelijk formele aspekten betreft: ‘pluralis’ wordt aan het
subjektsnomen door het meervoudsmorfeem uitgedrukt; is dat het geval dan moet
de persoonsvorm worden aangepast (men mag ervan uitgaan ‘dat alle werkwoorden
uitgangen voor de derde persoon enkelvoud hebben, tenzij Subject-Verb Agreement
een van de features wijzigt’ Scholten 1976,

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

169
262). Het kenmerk ‘pluralis’ is, bij het nomen, een semantisch gegeven, dat ook
formeel gestalte krijgt: dat kan onmogelijk aan de aandacht van de taalgebruiker
ontsnappen. (Met opzet heb ik zoëven de term gegeven gebruikt: in een
meervoudsvorm als stoelen is ‘pluralis’ zeker geen semantische feature van het
substantief. De meervoudsvorm is een morfo-syntaktische eigenschap, gebaseerd
op een kwantor, die uiteraard wel semantisch is). Dat dezelfde informatie ook nog
in de vorm van het werkwoord wordt uitgedrukt en daar redundant is (verg. Batori
1976, 38) is geen rem op de toepassing van de regel, omdat redundantie bij
kommunikatie slechts in extreme gevallen hinderlijk wordt. Het kost de taalgebruiker
dan ook weinig of geen moeite om in dit geval subjekt en verbum te laten kongrueren.
Omgekeerd zal het de normatieve grammatika niet moeilijk gevallen zijn de
taalgebruikers ervan te overtuigen dat een (formeel) enkelvoudig onderwerp een
enkelvoudige persoonsvorm vereist: ook hier spreekt de vorm van het subjektsnomen
voor zichzelf.
Toch schijnt het moeilijker te zijn naar de overtuiging te handelen in het laatste
geval, met name als het subjekt een collectivum is, dan in het eerste. We zullen
zelfs nog zien dat er middelen beschikbaar zijn om de regel min of meer te omzeilen.
Een verklaring daarvoor is makkelijk te vinden als men uitgaat van het primaire
karakter van de inhoud, en de vorm als secundair, afhankelijk van de inhoud erkent.
In het geval van meervoudige kongruentie hebben we te maken met een formele
meervoudigheid die de inhoudelijke uitdrukt en daardoor a.h.w. versterkt. Bij collectiva
is er geen formeel kenmerk dat de feature ‘veelheid’ uitdrukt. (De pluraliteit van het
collectivum is m.a.w. een semantische feature van het substantief zelf, niet gebaseerd
op een kwantor). Daardoor is er i.p.v. onderlinge versterking, veeleer sprake van
een tegenstelling tussen inhoud en vorm. Tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk
bedoeld is, wijst een collectivum op een veelheid van entiteiten: dat is het
ongemarkeerde gebruik. Dit inhoudelijk kenmerk ‘veelheid’ heeft de neiging om de
formele enkelvoudigheid van het collectivum te negeren en zich m.b.t. de
persoonsvorm te manifesteren (zoals we nog zullen zien sterker naarmate de
‘afstand’ tussen subjekt en werk-
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woord groter is; en ook sterker bij de pronominale kongruentie dan bij de verbale).
Bij collectiva blijkt een meervoudige persoonsvorm dus de ongemarkeerde vorm te
zijn; een enkelvoudige persoonsvorm markeert het kollektieve. De normatieve regel
gaat tegen deze inhoudelijke intuïtie in en dat kan aanleiding geven tot het overtreden
daarvan.

3.3. Dislokatie
Het is 3.2. bedoelde middel om de feature ‘veelheid’ tot uitdrukking te brengen is
de dislokatie: een ‘transformatie die een NC uiterst links of uiterst rechts in een zin
plaatst, waarbij een pronomen wordt achtergelaten op de oorspronkelijke positie.
Voorbeeld: linkse dislokatie: Jan, die kwam veel te laat; rechtse dislokatie: Hij is niet
goed wijs, die jongen.’ (Booij e.a. 1975, 60).
‘Ze hebben gelijk, die jeugd (NL 30/3/68); dat willen ze toch, het publiek’ (VN
8/7/72) en ‘De massa, opdringend met spandoeken, die roepen om meer en beter
onderwijs’ (T 7/12/71) zijn de enige voorbeelden die ik uit geschreven taal heb
opgetekend. In de gesproken taal is dislokatie veel frekwenter, ook bij niet-collectiva,
12)
maar voorzover mij bekend, is er nog geen onderzoek naar gedaan . Enkele
voorbeelden met een collectivum: ‘de protestant-christelijke partij, die hebben
besloten; alleen de gemeente D., die hadden bezwaar; de visserijpolitie, die gaan
over naar B.Z.; de blanke regering in Rhodesie, die luisteren helemaal niet; de
regering, die hebben geen belangstelling voor de ellende; de familie J., waar hebben
die hun slaapkamer?’. Door het optreden van het ‘achtergelaten’ pronomen die, dat
polyvalent is, wordt een meervoudige persoonsvorm mogelijk gemaakt en daardoor
ook het uitdrukken van de in het subjekt aanwezige feature ‘veelheid’.
Uit een geval als: ‘maar dat gezin, die gingen nooit met vakantie’ blijkt dat het
best mogelijk is dat bij het ‘verplaatsen’ van een neutrum kollektieve NC een door
de feature ‘veelheid’ gedetermineerd die ‘achterblijft’, zodat ook in de eerst gegeven
voorbeelden die gewoon

12)

Uijlings heeft het verschijnsel wel gesignaleerd, en gekonstateerd dat het in de gesproken
taal ‘zeer frequent’ is (Uijlings 1956, 50). Hetzelfde geldt voor J. van den Broeck, die het in
zijn dissertatie over het taalgebruik in Maaseik vermeldt (Van den Broeck 1977, § 4.2.3.8).
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als meervoudsvorm beschouwd mag worden. Deze interpretatie wordt bevestigd
door gevallen van dislokatie bij een meervoudig collectivum zoals in ‘de mazelen,
dat heeft 'm erg ziek gemaakt; die kijkdagen, dat kan twee weken duren; de
Verenigde Staten, dat is een machtig land’. Hier is het de bedoeling het kenmerk
‘kollektiviteit’ te releveren; dat kan door de formeel meervoudige NC te vervangen
door het enkelvoudige dat.
Even wil ik hier tenslotte ook nog wijzen op een omschrijving als gebruikt in de
volgende citaten, een procédé dat enigszins verwant lijkt aan de dislokatie: ‘nou is
het wel zo, bij de KVP zijn ze geneigd mekaar over de bol te aaien (VN 4/9/76); bij
de Duitse afdeling van C. hebben ze zeker gedacht’.

3.4.
Verbale (en pronominale) kongruentie in afhankelijke, nevengeschikte en op de
‘kollektiefzin’ volgende onafhankelijke zinnen

3.4.1.
Vanwege de overeenkomsten die de kongruentie van het werkwoord met het subjekt
die van een bij een kollektief antecedent behorende relatiefzin vertoont met het in
3.3. behandelde, wordt nu eerst daar enige aandacht aan besteed. We komen
daarmee buiten de eenvoudige subjekt-predikaatkonstruktie van de enkelvoudige
zin. We zullen zien dat de verruiming van de kontekst van het collectivum belangrijke
implikaties heeft. Het eerste voorbeeld geeft daar al aanwijzingen voor, maar met
de bespreking daarvan wil ik nog even wachten: ‘een elite die een hoog
beschavingspeil bereikt hebben, spreken die taal’ (brief 1974).
Zowel in gesproken als in geschreven taal is het aantal aangetroffen zinnen waarin
een bij een collectivum voorkomende relatiefzin een meervoudige persoonsvorm
heeft, legio. M.b.t. het relatiefpronomen die geldt precies hetzelfde als wat in 3.3.
bij die gezegd is: gelet op het gebruik ervan bij een singularis neutrum antecedent,
is het niet nodig aan homonymie te denken. Het relativum kan ‘ad sensum’, bij de
inhoudelijke feature ‘veelheid’ van het kollektief antecedent aansluiten - een
verschijnsel dat, zoals bekend al veel vaker gesignaleerd is (zie Hermkens 1970,
123-125), maar meestal als ‘de frequentste en de hardnekkigste syntactische fout’
(ib.). Daaruit blijkt dat de norma-
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tieve grammatika op dit aspekt van de valenties van het collectivum heel wat minder
greep gekregen heeft, dan op de kongruentie van persoonsvorm en onderwerp in
de enkelvoudige zin. Voorts lijkt dat te wijzen op een pure formele benadering van
de kongruentie bij de taalregelaar, terwijl de taalgebruiker zich meer, of ten minste
evenzeer, laat leiden door de inhoudelijke aspekten daarvan.
Voor beiden is een team ‘een aantal bij elkaar behorende (spelers)’. Maar volgens
de eerste is team ‘duidelijk’ enkelvoud en neutrum en kan het dus ‘logisch’ alleen
maar gevolgd worden door het relativum dat en een enkelvoudige persoonsvorm.
Voor de tweede staan naast de mogelijkheden 1.: ‘een aantal bij elkaar behorende
spelers dat flink werkt’ en 2.: ‘een aantal bij elkaar behorende spelers die flink
werken’, ter uitdrukking van ongeveer dezelfde gedachte, ook de mogelijkheden,
3.: ‘een team dat flink werkt’ en 4.: ‘een team die flink werken’ - net zo ‘logisch’. De
term ‘ongeveer’ is nodig, omdat er ongetwijfeld inhoudelijke verschillen zijn: partitief
tegenover nietpartitief gebruik. Maar zelfs als die er niet zouden zijn, zo heeft recent
onderzoek van formele variatie ons geleerd (zie b.v. het sociolinguistische
fonologische werk van W. Labov), dan nog moeten we de mogelijkheid erkennen
dat formele alternatieven een kommunikatieve funktie hebben. Daar zullen we, bij
de beoordeling van gevallen als de volgende, en ook in de verdere bespreking van
de syntaxis van het collectivum, rekening mee moeten houden.
Tenslotte worden hier enkele van de gebruiksgevallen geciteerd waarop dit
gedeelte van het betoog gebaseerd werd: ‘u bent het eerste publiek, die dit zien;
een Finse familie, die goed Engels spreken; dat er zoveel jeugd is in Nederland die
zich niet willen laten voorlichten; voor het echtpaar, die zelfs geen vakantie kunnen
nemen’. En uit de geschreven taal: ‘een bejaard echtpaar, die al 38 jaar in...wonen
(VN 13/8/72); een echtpaar die betrekkelijk weinig met H. te maken hadden (VN
20/3/76); die Rode Jeugd, die mensen aanvielen (T 19/11/71); een betrouwbaar
team, die belangenloos werken (NL 27/12/68); een grote groep die achter de winnaar
aanlopen (T 24/4/71); een Engelse familie die een landgoed erven in A. (folder 3/70);
een lieve Amsterdamse familie die wij in een café ont-
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moetten en die zo gul waren dat hun dierenliefde navenant geweest moet zijn’ (NL
19/8/71).
Het laatste voorbeeld konfronteert ons weer, net zoals het eerste dat gedaan
heeft, met de noodzaak om aandacht te besteden aan de kontekst van het
collectivum. Het eerste illustreert het feit dat de kontekst de kongruentie kan
beïnvloeden, waarschijnlijk mede doordat er tussen het regerende collectivum en
het verbum dat zich daarnaar moet richten een niet te verwaarlozen afstand/tijd ligt
(we proberen dit verderop nader te verklaren, zie blz. 183). Het tweede doet dat
ook, maar dan meteen ook m.b.t. het pronomen hun.
Tot de kontekstuele verschijnselen die, naast de verhouding van afhankelijke
zinnen en die van nevengeschikte zinnen vervolgzinnen tot het kollektieve antecedent
en de pronominale kongruentie (ook in verschillende types van zinnen), aan de orde
moeten komen, behoren voorts de bijstelling en de bijvoeglijke bepaling bij het
collectivum en de verbindbaarheid van het collectivum met bepaalde subkategorieën
van werkwoorden als subjekt en/of als objekt.
Vanwege de samenhang van de verbale kongruentie met de op het collectivum
betrekking hebbende anaforische pronomina in afhankelijke, nevengeschikte en op
de ‘kollektiefzin’ volgende onafhankelijke zinnen, moet in het nu volgende gedeelte
(§ 3.4.2.) tegelijkertijd aandacht besteed worden aan verba en pronomina. Toch zal
de bespreking in de eerste plaats betrekking hebben op de verba. De pronominale
kwesties die in dezelfde zinnen onvermijdelijk ook meespelen komen in aparte
paragrafen nog afzonderlijk aan bod.

3.4.2.
Terwille van de samenhang met de al behandelde relatiefzin, waarbij met de
mogelijkheid is rekening gehouden, dat de polyvalentie van die de formele
inkongruentie tussen antecedent en relatiefzinverbum helpt bevorderen, volgen hier
nu eerst enkele gevallen waarin het demonstratieve die een soortgelijke rol zou
kunnen spelen:
‘De werkende jeugd komt...niet aan bod, omdat die helemaal niet kunnen lezen
(Vk 5/3/70); de veiligheidsinspectie is nu wel geweest, maar ik dacht dat die
regelmatig kontrole hielden? (VN 5/6/71); denk maar niet dat u de Hogere Leiding
aan de lijn krijgt, die kijken
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wel uit, die zitten rustig thuis (Vk 18/2/70); kwam de boksbond bij me en die vroegen
waarom (VN 6/1/68); met de rest van de bevolking is alles wel, maar die hebben
dan ook geen verstand van politiek (T 11/10/69); alleen als de Amsterdamse
schooljeugd gaat uitpakken, komt er misschien schot in de handel. Want die zijn
nog lang niet...(T 23/8/71).’ Ook in dit verband zijn er weer de neutrum antecedenten
om te bewijzen dat ook het pronomen ‘ad sensum’ geselekteerd kan zijn: ‘Eerst was
daar een architektenburo, maar die vonden zeker dat ze te ver van de bewoonde
wereld afzaten (NL 14/6/72); als je nou bijvoorbeeld een Spaans gezinnetje als
buren hebt, en die wonen al een paar jaar in Nederland (VN 19/8/72); ‘Maar de
Volkskrant dan?’ zei ze, ‘geloven die dan wel aan Jezus’ (VN 17/4/71).
Het ziet ernaar uit dat collectiva niet zonder meer als ‘anaforische eilanden’ (Booij
1975, 23-24) beschouwd kunnen worden; grammatikale aanwezigheid van de
semantische meervoudigheid is niet noodzakelijk om een pluralis pronomen
akseptabel te maken. We zullen dat nog in vele andere gevallen kunnen konstateren.
Anderzijds kan die meervoudigheid zich manifesteren doordat i.p.v. een pronomen
13)
een pluralis koreferentiële substantivische NP (een nominale Provorm) optreedt:
‘Dit gezin is de zondebok geworden, omdat deze mensen het hebben durven zeggen
(T 14/5/69); een domme bende...als die lieden hun uiterste best wilden doen (VN
6/5/72); die het legioen mij berokkende. Wat waren die mensen uithuizig (T 15/2/71);
zoeloestam...De onderzoekers vonden inderdaad dat deze mensen...(Vroon 1976,
21); het redactie-collectief...Als principiele Volkskrant-lezers zouden zij (VN
18/11/72).’ Het definiete karakter van de NP in kwestie bewijst dat de referenten
waarop hij betrekking heeft, als eerder geïntroduceerd verondersteld worden. Dit
geval is in bepaalde opzichten te vergelijken met de bijstelling; we komen daar
verderop over te spreken.

13)

In een voortreffelijk artikel over anafora heeft Moed de term anaforische uitdrukking
geïntroduceerd (Moed 1975/1976, 227). Die term zou in dit verband zonder bezwaar gebruikt
kunnen worden. Zie ook Ruwet 1977.
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3.4.3.
Legio is het aantal gevallen van ‘vervolgzinnen’ waarvan de kern ze + een
meervoudige persoonsvorm is. Ik geef slechts een beperkt aantal voorbeelden ter
illustratie.
Bij nevenschikking: ‘Het antwoord van de jeugd lag voor de hand: zij gingen
broeken dragen met onwijs wijde beenstukken (T 9/4/66); hieruit blijkt al het
eigenaardige karakter van Nijmegen: ze hebben twee bussen 1 (NL 4/2/71); ziet
het publiek in mij ook de winnaar, ze leven helemaal met mij mee, en als ik eens
verlies zijn zij ook bedroefd (VN 25/9/71); de VPRO denkt dat...en ze doen dat dan
ook (VN 6/6/70); ik kan me het standpunt van de redactie voorstellen, maar laten
ze afwachten tot ze een of twee weken met me hebben gewerkt (T 2/7/73); dat het
echtpaar T. de rechtmatige ouders blijft en zij dus te allen tijde het recht hebben
hun kind terug te vorderen (T 14/8/69); waar de directie oren naar had; alle andere
voorstellen...wezen zij van de hand (VN 27/2/72); ik vind het voor een KVP-fractie
helemaal niet nodig om het altijd met mij eens te zijn, maar dat zijn ze ook niet (NL
31/5/69); weet die club van Rome ook wel dat het boerenbedrog is, maar doen ze
het om...’ (VN 2/10/71).
Bij onderschikking: ‘behalve dat de bevolking er de dupe van is, moeten ze ook
nog zorgen voor; wanneer we het publiek zo kunnen vormen dat ze goede films
vragen; voor ze met vakantie gingen, keurde het parlement nog een wet goed; het
actiecomité heeft in een stencil, zoals zij het stellen; dat deze motie van de oppositie
de zachtste is, waarmee ze, de meest voorzichtige, waarmee ze hadden kunnen
komen; de politie heeft gedaan wat ze konden’; - en uit geschreven bronnen o.m.:
‘wilde rechts een nationaal kabinet om de crisis die ze nu ontkennen het hoofd te
bieden (VN 12/1/74); het personeel wist trouwens een uur voor zij het besluit
vernamen (NL 24/6/67); toen The Observer de Rotterdamse havenautoriteiten
verzocht of zij mochten kijken (VN 13/5/72); het publiek weet nooit of ze mij met die
rol moeten identificeren of niet (VN 8/7/67); uit protest tegen het feit dat zij geen
woning krijgen heeft een jeugdig echtpaar (T 17/8/70); nadat zij de regenboogtrui
over hun hoofden hadden getrokken, verklaarde het kwartet eensgezind dat zij nu
toch
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wel eens prof wilden worden (T 23/5/68); 't is wel 's gezond voor Ajax als ze zo'n
opdoffer krijgen (VN 9/11/68); het belazerde met een dergelijk links fonds is echter
dat zij...geld moeten verdienen...ter verdeling onder hun personeel (NL 31/5/69);
voor deze hiërarchie is het ook een frustratie dat ze niet kunnen zeggen (NL 28/1/67);
als de gemeente mij eruit wil hebben, moeten ze het zelf maar doen (T 3/7/70);
Esquire is zo blij met het verhaal dat ze besluiten (NRC 22/5/76)’ en zo ook m.b.t.
jeugd, actiecomité, linkervleugel, staat, Bezige Bij, gemeentebestuur, het hele zootje,
burgerij, concern, klas, overheid, televisie, CDA, PvdA, CPN, D'66, commissie,
regering, Engeland, gezelschap, viertal, drietal, volk, horeca, leiding,
langharigwerkschuw tuig, bestuurstafel enz. enz.
En zo gaat het ook bij op de ‘kollektiefzin’ volgende onafhankelijke zinnen. ‘Die
KVP heeft lange tijd de meerderheid gehad in de raad. Waarom hebben zij nooit
iets gedaan (T 7/4/67); Is die jeugd tevreden? Wat verwachten zij van de toekomst?
Hoe denken ze? (VG 16/35/1970); Zorg ervoor dat de buurt inspraak krijgt. Laat ze
zelf beslissen tot hoe laat ze het gekwaak willen horen (T 27/11/71); Dacht u dat de
bouw iets begreep van...Daar begrijpen zij niets van (VN 7/3/70); hoe de huidige
regering uit de ernstige economische en politieke crisis kan raken. En ik geloof dat
zij het ook niet weten (VN 9/3/74); dat het Russische team de beste kansen heeft
op...Zij hebben de wereldkampioen in hun midden (T 28/3/70); het partijgebouw
mag door het gewone volk niet worden betreden. Ze mogen de gebouwen
slechts...zien’ (NRC 17/5/75) enz.

3.4.4.
De geciteerde gebruiksgevallen geven min of meer een indruk van de
verscheidenheid van entiteiten waarvoor in het Nederlands de mogelijkheid bestaat
om met een collectivum genoemd te worden. Ook kan daaruit blijken dat ze + pluralis
pv niet noodzakelijk op de ‘kollektiefzin’ moeten volgen: ze kunnen daaraan ook
voorafgaan (cf. het voorkomen van rechtse dislokatie en wat m.b.t. de bijstelling
verderop nog gekonstateerd wordt).
Het is niet uitgesloten dat sommige voorbeeldzinnen bij de lezer de vraag hebben
gesuggereerd of er geen sprake is van Engelse invloed. Die vraag zal zeker niet in
alle gevallen negatief beantwoord mogen worden.
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Maar meestal staan we toch voor autonome Nederlandse feiten. Taaluitingen die
kennelijk aansluiten bij een lange traditie, getuige deze enkele oudere voorbeelden:
uit Huygens' Tryntje Cornelis ‘komter volck die 'ek selver niet en weet Hoe das s all
hiete (vs. 758-9); 't volck is hier yverigh, se loope vroogh te kercke (vs. 1018); 'k en
trouw dit volckje niet, se lijcke licht van aerde (vs. 106)’; uit een van Huygens
gedichten (meer verzorgde taal; in Worp IV, 96); ‘Het Venus-volck is blind: sij sien
maar door hun lusten’. En voorts nog: ‘de Engelsche vloot...liep wijdts en zijts, tot
sij...de haring-buysen...vonden (Holl. Merc. 1652, 70b); dat het voor de laagste
classe des volks, nog beter is, lidmaat te zijn van eene kerk, wier leerstukken zij
alleenlijk uit het geheugen kennen, dan tot geene kerk...te behooren; om dat zij zich
14)
dan meer verbonden achten ter kerke te gaan’ (Wildsch. 5, [1796]) .
Dat de normatieve grammatika in dit verband, anders dan bij de enkelvoudige
zin, zoals in § 3.2 gekonstateerd is, zo weinig sukses heeft gehad, vraagt uiteraard
om een verklaring. Het komt me voor dat die gezocht moet worden in de aandacht
die de taalgebruiker heeft voor het inhoudelijke aspekt van wat anderen zeggen en
van wat hij zelf zegt. Flores d'Arcais heeft aangetoond dat ‘the syntactic features of
the sentence tend to vanish very rapidly, and what is retained is the semantic
information’ (Flores d'Arcais 1974, 44) en ook ‘that we might exclude the possibility
that, normally, storage of specific lexical entries take place. Instead, the types of
errors and intrusions...seem to support the hypothesis of storage of semantic
information in a rather abstract form’ (Flores d'Arcais 1974, 54). Het onderzoek in
kwestie betreft het onthouden van gehoorde zinnen, zodat de resultaten ervan niet
direkt voor ons probleem hoeven te gelden. Maar aangezien bij het produceren van
zinnen een vorm van zelfkontrole aangenomen moet worden die voor een belangrijk
deel ongetwijfeld gebaseerd is op het onthouden van wat men gezegd heeft, biedt
het genoemde onderzoek zeker een goed aanknopingspunt voor de veronderstelling
dat het collectivum als oppervlaktevorm een bepaalde ad

14)

Meer voorbeelden in Geerts 1969, 13 en 14. Zie ook Geerts 1966, 197.
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hoc-funktie heeft, maar als dusdanig ook spoedig uit de aandacht/het geheugen
verdwijnt, terwijl het semantische ekwivalent ervan vastgehouden wordt en in de
verderschrijdende taaluiting de keuze van de coreferentiële pronomina of de
lexikalizering van de coreferentiële substantivische NP bepaalt.
De aandacht voor de vorm, zo heeft o.m. het fonologisch onderzoek van Labov
(Labov 1972, 179, 208) aangetoond, is het grootst bij formeel taalgebruik; dus ook
bij schrijftaal (vs. gesproken taal). We zullen dus kunnen verwachten dat
(volgehouden) formele kongruentie typisch is voor sterk normatief taalgebruik: het
collectivum en de verbale en pronominale kongruentie in verband daarmee moet
dus als sociolinguïstische variabele fungeren. We komen daar verderop nog even
op terug bij de behandeling van hun en haar.

3.5.
Pronominale kongruentie in afhankelijke en nevengeschikte zinnen en in op het
collectivum betrekking hebbende onafhankelijke vervolgzinnen

3.5.1.
Persoonlijke voornaamwoorden.
Het optreden van ze als subjekt heeft in § 3.4.3. voldoende aandacht gekregen.
Dit pronomen kan ook in objektsfunktie voorkomen en na een voorzetsel: ‘om de
luchtmacht enthousiast te houden, moet je ze zekerheid geven (NL 23/11/63); de
bevolking begint...in te zien, dat het bourgeois-ideaal dat ze door de regering wordt
opgedrongen (VN 6/6/70), dat hij de politie maar moest bellen zodra hij ze nodig
had (VN 11/12/71); de politie is erg kwetsbaar. Daarom voel ik me solidair met ze’
(NL 24/9/75). (Taalgebruikers die politie, bevolking, en luchmacht als feminien woord
kennen - vele Zuidnederlanders zijn in dat geval - zullen de neiging hebben om ze
als feminien singularis te interpreteren, maar in de verbinding ze met een voorzetsel,
staat ook voor hen die mogelijkheid niet open. M.b.t. de ‘beschaafde
Bovenmoerdijkers’ geldt de uitspraak van Van Haeringen: ‘Het Noordnederlands
kent g e n e r l e i e n k e l v o u d i g p r o n o m e n z e d a n m e t b e t r e k k i n g
t o t v r o u w e l i j k e p e r s o n e n ’ (Van Haeringen 1954, 3)). De volgende
voorbeelden, waarin een neutrum antecedent voorkomt, zullen door alle
Nederlandstaligen op
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dezelfde manier geïnterpreteerd worden - die zijn dus ook nu weer het
bewijskrachtigst. Bovendien illustreert het voorkomen van voorzetsel + ze ook hier
weer duidelijk dat de personen die de veelheid van het collectivum uitmaken
doorslaggevend zijn. Immers, het staat vast ‘dat het meervoudige ze na een
voorzetsel uitsluitend op levende wezens betrekking kan hebben, en die “levende
wezens” zijn misschien ook hier de aanloop tot een strikte beperking op personen’
(Van Haeringen 1954, 25). ‘Het bestuur is zeer sympathiek..., hoewel ik toch een
miskoop voor ze geweest ben (VN 20/10/73); het volk zal weer roerig zijn, want D.
hetst ze op (T 25/1/68); jegens je publiek, een gevoel van: ik moet ze er vanavond
onderkrijgen (VN 29/1/72); V., die het zevental ook aan boord heeft gehad, vond ze
aardig (VN 29/1/72); de eerste bijdrage tot de ontwikkeling van een land is, dat we
ze de mogelijkheid bieden om (5/5/69); met het huidige bestuur, door de ervaringen
die ik met ze...heb opgedaan (VN 29/3/69); het team...Het is echt meer dan een
goeie schnabbel voor ze (NL 18/10/69); (publiek). Maar het lachen zal ze al spoedig
vergaan (T 31/12/68); “het volk” als volwaardige discussie-partner accepteert en ze
niet behandelt als gekken die’ (NL 18/4/70).
Niet minder gewoon is het gebruik van hun en hen in soortgelijke omstandigheden:
‘slechts een echtpaar had de hun toegewezen kamer (T 23/8/63); dat de
politie...gezegd had dat het hun niet ging om (VN 18/4/71); ophouden de elite van
hun jeugd op te voeden door hen op het hoofd te slaan (T 9/5/68); je hoeft naar de
NS trouwens nooit meer...te schrijven, als je het niet eens bent met de door hen
uitgegeven bekeuringen (T 8/12/71); Minister W. heeft het aktiecomité laten weten
met hen te willen praten (TV 14/3/76); dat volk...wil weten of er wel voldoende naar
hen geluisterd is (NL 3/12/66); Ceylon weet meer van ons dan wij van hen (T 5/6/75),
publiek - en onder hen ook eerbiedwaardige getrouwde dames - (T 18/1/71); de
jeugd om zich te schikken in een wereld die hen als economische eenheden
behandelt’ (VN 13/4/74).
In sommige van de voorgaande zinnen zouden ze, hun of hen door een
enkelvoudig pronomen vervangen kunnen worden. Bij neutra als publiek en land
zou het voor kunnen komen (zie ook de blz. 4
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uit Royen overgenomen zinnen 7 en 8 en de daarbij door Royen gemaakte
opmerking) - een enkele keer vinden we bij een neutrum zelfs hem: ‘omdat het
publiek zelf wel kan beoordelen of de hem voorgezette spijzen’ (T 7/3/67), en, in
subjektsfunktie, hij: ‘Te laat heeft het kringbestuur van A. ingezien, aan welke risico's
hij zich bij het kenbaar maken van zijn wensen heeft blootgesteld’ (T 2/3/63). Bij
feminiene nomina (zoals politie, bevolking en landmacht) zou haar mogelijk zijn maar wel sterke associaties met ‘koeterwaals’ oproepen (verg. Van Haeringen 1954,
5). Het feit dat sommige taalgebruikers daar toch een oplossing in zien komt verderop
nog aan de orde. Ten slotte moet ook aan de voornaamwoordelijke bijwoorden
gedacht worden. Maar: ‘Het gebruik van pronominale bijwoorden voor personen is,
zegt Den Hertog, niet uitgesloten maar het heeft iets familiairs en soms iets plomps’
(Den Hertog 1903, 224). - een opmerking die waarschijnlijk ook op de ‘persoonlijke’
collectiva betrokken kan worden.
Ten slotte zijn er nog meervoudige pronomina van de 1e en de 2e persoon in
gevallen als de volgende, waarin een enkelvoudige vorm uitgesloten lijkt: ‘een
vraagje aan de jeugd: waarom hebben jullie, die zo pleiten voor fair play en
tegen...niet door gehad dat jullie...(NL 18/1/69); dat die commissie hier gewoon kan
zeggen: nee, we nemen het niet (NL 16/11/68); het gaat jullie, D'66, net zo goed
als ons om...(1/11/69); zeggen tegen het kabinet: ‘Jullie komen met...(7/3/69); Die
druk moet vooral komen van het publiek. Dat moet zeggen, we zijn er niet op gesteld,
dat we niets te vertellen hebben’ (VN 7/3/70).

3.5.2. Bezittelijk voornaamwoord: hun
Het kan ook anders; soms is het ook anders - ook in dit verband zou kwantitatief
onderzoek meer zekerheid kunnen geven -, maar hun is heel frekwent en in sommige
gevallen ligt het gebruik ervan duidelijk voor de hand: ‘arriveerde in Bonn een
delegatie van het Poolse parlement voor besprekingen met hun Westduitse collega's
(T 27/1/71); niet zo leuk voor het bestuur natuurlijk, maar uw correspondent zat te
ver weg, om hun gezichten te kunnen zien (NL 29/6/68);
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toen de Britse autoriteiten eendrietal kandidaten vroeg naar hun oorlogsverleden,
schilderden twee hunner afschrikwekkend hoe (VN 9/11/68); de politie, die vervolgens
hun collega's...waarschuwden (T 8/6/70); proberen het publiek te bereiken, maar
over hun hoofden heen (NL 17/5/69); nam praktisch de hele staf ontslag. In het
april-nummer staan hun namen (VN 17/4/71); (politie). Als die dan moet optreden,
bevordert hun te kleine aantal geweld.’ (NL 29/8/70).
Slechts enkele voorbeelden om aan te tonen dat hun ook in andere gevallen
overigens heel gewoon is: ‘deze laatste punten zal het leerambt van de Kerk moeten
uitmaken. Dat is volgens kardinaal Alfrink hun opdracht, hun door de Heer gegeven
(T 24/10/66); de Nederlands-Belgische combinatie legde de afstand af in..., waarmee
zij hun baanrecord...ruim verbeterden (T 4/3/63); een gezin in L., dat...met hun
kinderen naar het parkje ging (VN 4/11/67); wordt het voor het gemeentebestuur
een groot probleem hun belofte na te komen (NRC 19/2/75); de Vietcong te bewegen
hun strijd op te geven (VN 20/5/72); maar de bevolking in opstand kwam, toen...hun
loon werd gehalveerd (VG 53, 54, 1972); door de bovenlaag gehanteerd om hun
posities te bevestigen (NL 23/12/71); die rechtbank weet heus wel dat de kinderen
van hun vrienden (T 4/12/71); heeft de Digest erop gewezen dat ettelijke van hun
artikelen geschreven zijn door’ (NL 4/6/66); enz. enz.
Oudere vindplaatsen als de volgende geven ook hier weer aan dat deze
kongruentie ad sensum een konstant gegeven is bij het Nederlandse collectivum:
‘vindmen óóck volck die van hun land, zó...konnen het not trecken (Twespraack
(ed. Caron) 58, 1582); gelijk het droomgespuis allenxjes verdwijnt, verschijnen
hunne genoeghelike verbeeldingen met eenen (De Brune 1644, 29); (volk dat)
volmaakt de rol van hunnen meester speelt (De Kruyff 1748, 12); deze wyngaert
verbeelt ons...het Joodsche volk na hunne verlossinge uit B. (Verhand. Holl. Maatsch.
15)
Weet. 4, 60, 1758); (volk). Het was immers hun psalmboek (Kuyper 1869, 104)’ .

3.5.3.
Bepaalde valenties van het collectivum worden in vervolgzin-

15)

Zie ook de voorbeelden met haar in Geerts 1969, 14.
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nen minder vaak gerealizeerd. Maar omdat ze zich in de enkelvoudige zin duidelijk
manifesteren als kenmerk van het collectivum, is het de moeite waard ze hier, aan
de hand van een paar voorbeelden, toch even te signaleren. Het gaat om gevallen
als de meervoudige bepaling van gesteldheid in de volgende zinnen (zie ook 3.7.2.
en 3.7.5.): ‘een andere partij was wel aanwezig, maar die werd voorgesteld als een
stelletje compleet belachelijke idioten (NL 4/2/71); een uiterst kleine minderheid, die
zeker toen werd beschouwd als hardleerse cynici (NRC 11/10/74); een volk dat zich
als onmondige idioten laat behandelen (VN 18/1/69); het “werkschuwe tuig” dat zich
tegenwoordig kabouters noemt (T 4/11/70)’ en voorts ook: ‘over de PSP-fractie die
toch allen gepolemiseerd hebben tegen (NL 7/1/67); bij een jong progressief stel
die allebei uit werken gaan en allebei omstebeurt babysit zijn (NL 7/2/70); (die) de
jury als een stel geronten van hun voetstuk stieten’ (T 8/12/72).

3.6.
We kunnen dit overzicht van de pronominale en de verbale kongruentie in
‘vervolgzinnen’ besluiten met de konklusie dat van de mogelijkheid om aan te sluiten
bij of te refereren aan de inhoudelijke veelheid van het regerende collectivum
ruimschoots gebruik wordt gemaakt. Daarbij kan het de bedoeling van de spreker
of schrijver zijn dat semantische aspekt uitdrukkelijk te releveren. In een aantal
gevallen blijkt dat zelfs noodzakelijk te zijn. De hoorder of lezer van zijn kant kan
die inhoud uit de aangeboden pluralisvormen afleiden, ook in die gevallen waarin
er van de kant van de aanbieder geen opzet mee gemoeid is. (Ook
meervoudsvormen van niet-collectiva kunnen als collectivum gebruikt of beschouwd
worden: de jongens waren talrijk). Nauwkeuriger, kwantitatief onderzoek zal antwoord
moeten geven op de vraag of er geen frekwentieverschillen zijn m.b.t. de
verschillende types van collectiva of m.b.t. voorafgaande of volgende ‘vervolgzin’
wat betreft het voorkomen van formele of semantische kongruentie. Het is wel zeker,
zo is uit het werk van Hermans (Hermans 1973, 37 en 54) af te lezen, dat er een
fundamenteel verschil is tussen de kongruentie van het verbum met zijn kollektief
subjekt in een enkelvoudige zin en die bij een meer ‘verwijderde’ relatie waarbij
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een (anaforisch) pronomen als subjekt fungeert: in het eerste geval is er formele
(enkelvoudige) kongruentie in 99 gevallen van 124 (79,8%); bij afhankelijke zinnen
vinden we a) in relatiefzinnen: een enkelvoudige pv in 29% van de gevallen (12 ×
enkelvoud tegenover 29 meervoud), en b) in andere zinnen: vrijwel 100%
meervoudige pv's (11 × meervoud, tegenover 1 × enkelvoud), ook bij onafhankelijke
vervolgzinnen is het meervoud vrijwel 100% (12 × meervoud tegenover 1 ×
enkelvoud).
Deze cijfers zijn uiteraard veel te klein om statistisch signifikant genoemd te
kunnen worden, maar als hypothese kan daar toch wel op gebaseerd worden, dat
de voorkeur voor een enkelvoudige persoonsvorm het grootst is, als de ‘afstand’
tussen collectivum en pv het kleinst is. Het Nederlands is in dit opzicht goed
vergelijkbaar met het Engels. Ook m.b.t. die taal is gekonstateerd dat semantische
kongruentie bij collectiva veel frekwenter is bij de coreferentiële pronomina en dat
de formele positie van het pronomen, dat minder direkt met het antecedent verbonden
wordt geacht, dan de persoonsvorm met zijn subjekt, de meervoudsvorm meer
kansen biedt dan bij de verbale kongruentie het geval is (Dekeyser 1975, 51).
In psycholinguïstische termen zou men in dit verband van kohesie kunnen spreken.
Een zuiver syntaktische benadering moet uiteraard een verklaring formuleren waarin
de vraag of het collectivum en de daarop betrekking hebbende verbale of
pronominale elementen zich al dan niet in dezelfde S bevinden, centraal staat. Ook
bestaat de mogelijkheid dat het verschijnsel stilistisch bekeken wordt. Dat doet
Ruwet m.b.t. een soortgelijke kwestie, nl. het voorkomen van ‘une construction
détachée’ waaraan ‘ne correspond aucune source incorporée plausible’, zoals in la
météo avait annoncé du beau temps, les idiots, et il pleut à verse. De
aanvaardbaarheid van les idiots m.b.t. météo is, zo konstateert Ruwet, niet voor
alle taalgebruikers dezelfde. En hij knoopt daar deze beschouwing aan vast: ‘les
divergences me semblent pouvoir être traitées par des conditions de surface
spéciales...Ces conditions, qu'on peut considérer comme des filtres, tiendraient
compte essentiellement de la distance, en surface, entre l'antécédant et le NQL (d.i.
een element als idiots, G.G.). Elles me
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semblent relever de la composante stylistique plutôt que de la grammaire à
proprement parler (les sujets qui sont sensibles à ces différences semblent se
caractériser, en général, par un usage très châtié)’ (Ruwet 1977, 56).
Uit het taalgebruik van collectiva in ‘vervolgzinnen’ blijkt duidelijk dat bepaalde
nomina een formeel numerus hebben dat niet overeenkomt met hun semantisch
numerus. Onder bepaalde voorwaarden kunnen bij die nomina de kongruentieregels,
die in de eerste plaats formeel zijn, doorbroken worden, zodat er formele
diskongruentie, maar semantische kongruentie ontstaat. Het ziet ernaar uit dat de
‘eilandenteorie’ (Booij 1975, 23-24) zal moeten specificeren dat ‘semantisch numerus’
niet tot de semantische features van het antecedent behoort die ontoegankelijk zijn
voor de ‘anaforen’ (Moed 1975-1976, 227).

3.7. Niet-partitieve collectiva in de enkelvoudige zin
3.7.1.
In dit laatste deel bekijken we een aantal gebruikgevallen van collectiva in een
enkelvoudige zin, met het oog op het signaleren van valenties die totnogtoe nog
maar amper of zelfs helemaal niet aan bod zijn gekomen. Voor zover het gaat om
aspekten die in het voorafgaande al ruim de aandacht hebben gekregen, beperken
we ons in het volgende vanzelfsprekend tot het strikt noodzakelijke. De relevantie
van dit overzicht voor de verklaring van de ‘haar-kultuur’ (Royen 1948, 4), krijgt
uiteraard het volle pond.

3.7.2.
We hebben in de paragrafen 2 en 3.1-3.6 een eerste reeks gegevens behandeld
die als kenmerkend voor het collectivum kunnen gelden: daar is met name gewezen
op de verbale en pronominale kongruentie ‘ad sensum’.
Een verdere aanwijzing voor het aparte karakter van collectiva geven gevallen
waarin de persoonsvorm zich richt naar het naamwoordelijk deel van het gezegde
- een vorm van kongruentie die in spraakkunsten uitsluitend behandeld wordt als
eigen aan zinnen met een ‘vaag onderwerp’ als het, dit of dat (Overdiep 1937, §
220; Rijpma-Schuringa 1969, § 323; De Vooys 1967, 361 vg.). Het is
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duidelijk dat een enkelvoudige persoonsvorm uitgesloten is in zinnen als de volgende:
de hippe generatie van toen zijn de bijna dertigers van nu (T 6/5/74); de ellendige
groep zijn juist die schijnbaar rustige jongeren (NL 21/12/68); de cinema zijn steeds
andere families die worden gevormd (VN 16/11/74); dat dit driemanschap de enigen
waren die (T 10/2/68); dat de Kray-tweeling zulke doorgewinterde misdadigers zijn’
(Hermans 1973, nr. 687).
Ook als men de opvatting toegedaan is dat in deze zinnen de meervoudige NP
subjekt is (Den Hertog 1903, 32) - wat overigens niet in alle gevalien mogelijk blijkt
te zijn - zijn de zinnen interessant m.b.t. de status van collectiva. Die blijken
verbonden te kunnen worden met een meervoudig voornaamwoordelijk gezegde
of ze kunnen gezegde zijn bij een meervoudig onderwerp. Ook enkelvoudige
kongruentie is mogelijk: ‘de aanhang van U. is op dit gebied geen amateur (T
23/1/76); dit tweetal is de schepper van het genre; Wij, dat zijn de ondernemingsraad’
(12/11/69).

3.7.3.
Verwant aan deze konstruktie zijn a) de gevallen waarin een collectivum verbonden
is met een bijwoordelijke bepaling of een bepaling van gesteldheid: die kunnen een
meervoudig substantief bevatten, en b) de gevallen waarin het collectivum zelf als
bepaling van gesteldheid bij een meervoudig antecedent fungeert: a) ‘hij
karakteriseert de...groep als gevaarlijke utopisten (NRC 19/1/75); noemde de
opstandige burgerij zich patriotten (VN 2/5/1970); het (publiek) gedraagt zich als
beesten (T 2/7/73); een tot Nederlanders genaturaliseerd Pools echtpaar (T 2/3/71);
waarop de concurrentie daarna als aasgieren neerstreken (NRC 28/2/76); de
kommissie...als waarnemers (VN 26/6/76); familie M als eersten in B. (T 29/10/68);
dat de katholieke minderheid als tweederangsburgers behandeld wordt (5/2/73);
een gezelschap dat in Nederland in de wandeling als pragmatici wordt aangeduid
(T 27/10/73); een uiterst kleine minderheid, die zeker toen werd beschouwd als
hardleerse cynici (NRC 11/10/74); het “werkschuwe tuig” dat zich tegenwoordig
kabouters noemt (T 4/11/1970); die haar familie beschrijft als mensen die zo wijs
waren (NL 4/4/70); waartegenover het publiek als onmondige kinderen staat
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opgesteld (T 24/12/68); dit paartje zwierf door M., hand in hand als twee kinderen
(VN 16/10/71); een kabouterachtig paar, dat...hand in hand als communicantjes (NL
12/12/70); een volk dat zich als onmondige idioten laat behandelen (VN 18/1/69);
b) dat de Nederlandstalige gelovigen als specifieke cultuurgemeenschap worden
erkend (NL 12/11/69); wij moeten als volk (T 12/3/71). als commissie meenden wij’
(NL 1/2/69).

3.7.4.
Ook de bijstelling geeft het collectivum de gelegenheid zijn aparte status te
demonstreren: a) waarbij heel de kerkgemeenschap, gezagdragers en
niet-gezagdragers, samen overlegt (T 4/1/68); de seculiere en reguliere
geestelijkheid, zijn naaste medewerkers (T 15/11/63); de gehele oudere generatie,
de mensen van zo ongeveer boven de 45 (VN 30/1/71); de ‘Kennedyclan’, de
vrienden van de senator, (T 22/7/69); het ging hem om ‘het publiek’, die
honderdduizenden Hollanders die gezellig een avond uit willen (VN 5/1/74); toen
het publiek, sommigen lichtelijk gegeneerd (T 8/3/69); vindt het publiek, de ouders
dus (T 2/3/71); b) wij (de regering) (T 8/4/69); de schuld van ons, publiek (T 11/4/69);
wij, de AR, zeggen (VN 4/9/76); de caciques, een soort Mexicaanse mafia (VN
28/11/70); de medeburgers - het plebs (VN 20/2/71); de slachtoffers - een Tsjechisch
echtpaar (T 16/6/69); de mensen die..., een nieuw opgekomen bovenlaag’ (VN
18/11/72).

3.7.5.
‘Predicates such as increase in number and become extinct take sets, not individuals,
as their subjects’ zegt Perlmutter (1972, 245). Als collectiva bij dergelijke predikaten
als subjekt kunnen optreden, vinden we daar een nieuwe aanwijzing in voor hun
aparte status. De door Perlmutter genoemde predikaten spelen een rol in de
diskussie over de status van de NP in zinnen als ‘de bever sterft uit’ (zie Van
Langendonck 1976, 27). Verwant daaraan zijn gevallen als de volgende (waarin het
kollektieve en het kategoriale terrein soms in elkaar overgaan): ‘heeft hij de gehuwde
vrouw als een van de vergeten groepen van de samenleving aangewezen (T
16/11/68); de oorzaken die de Bengaalse tijger...tot naar schatting 25.000 exemplaren
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hebben teruggebracht (T 5/12/70); de zogenaamde pelagische vis...neigt tot
schoolvorming (T 2/3/69); (de tong) in het voorjaar komt hij in groten getale naar
onze kustlijn (T 11/9/65); de gele tuinfluiter is hier zeer tarijk - de rode krab is hier
zeer talrijk (10/7/68); zodat de soort nu is toegenomen (T 5/12/70)’.
Soortgelijke predikaten komen in de volgende zinnen voor, die daardoor bewijzen
dat collectiva een kenmerk hebben dat ze aan de setvoorwaarde helpt voldoen: ‘het
duizendkoppige publiek rekt de halzen (T 22/2/68); Het ongeveer honderd man
tellende publiek (T 9/12/70); de voltallige redactie (VN 14/9/74); die zich nog dagelijks
uitbreidende schare’ (NRC 11/9/76). En voorts zijn hiermee vewant predikaten als
samenkomen, zich verzamelen, vergaderen: ‘de bevolking liep te hoop (T 28/5/69);
waar de aal zich verzamelt (21/7/71); waar de jeugd vergadert (T 1/2/73); 's nacht
gaat deze vis uiteen (T 2/8/69); heeft nu een werkgroep..., de handen ineengeslagen
(NL 12/12/70); stak de groep de hoofden bij elkaar (T 14/3/68); het dagelijks
samenkomen van de kommissie (VN 26/6/76); als Real Madrid...chaotisch
uiteenrennend het veld betreedt (VN 25/9/76); de bovenlaag die onder elkaar nog
altijd Frans spreekt (NRC 9/4/77); een hechte groep van politici, industriëlen en
vooraanstaanden...die nauw contact met elkaar houdt’ (NRC 9/4/77); en het predikaat
16)
bij elkaar, (bijeen) zijn/blijven : ‘het comité is er vijf avonden voor bij elkaar geweest
(T 27/3/71); als de hele groep weer dicht bij elkaar is (VN 14/8/76); dat een
echtpaar...tot de dood bij elkaar blijft’ (NL 17/9/66). Ook het (onderling) eens zijn
kan hier genoemd worden: ‘zolang de ministerraad het niet eens is over het beleid
(9/1/69); de meest actieve groep is het...onderling eens geworden met deze opzet’
(NL 25/5/68).

16)

‘Wanneer het onderwerp een collectief is, zo zegt Den Hertog, klinkt elkaar soms vreemd:
De menigte ging uit elkaar. Het gezelschap kwam bij elkaar. Uiteen en bijeen verdienen dan
de voorkeur. In het algemeen is het gewenst, dat elkaar terugslaat op een meervoud. In
verband met men (bijv. men plaagt elkaar) komt het echter herhaaldelijk voor’ (Den Hertog
1903, b79). De laatste opmerking geldt m.i. nu ook zonder meer voor de collectiva! Volgens
Van Dale 1976 zijn aaneen, bijeen, uiteen e.d. nu schrijftaalelementen, terwijl de verbinding
van het voorzetsel met elkaar gewoon is in de spreektaal.
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3.7.6.
Bepalingen van gesteldheid als in de volgende zinnen zijn ook enkel mogelijk als
het subjekt waarop ze (mede) betrekking hebben een meervoudigheidskenmerk
heeft: ‘dit proletariaat...stierf bij duizenden tegelijk (Romein 1973, 248); de
gemeenteraad zei met een ruime meerderheid neen (T 16/5/69); het echtpaar D.
staat samen in hetzelfde stuk (T 4/2/68). dan komt de buurt collectief in het geweer
(T 24/5/69); waarbij heel de kerkgemeenschap...samen overlegt (T 4/1/68); de
gemeente komt in groten getale opdraven’ (NRC 18/12/76).

3.7.7.
Collectiva kunnen objekt zijn bij werkwoorden als tellen (McCawley 1968),
verzamelen, uiteendrijven, bijeenhalen, bij elkaar brengen, uit elkaar scheuren: ‘Wij
hebben geen enkel recht om de jeugd uit elkaar te scheuren. Samenbrengen moeten
wij ze (T 29/4/67); de hele buurt bijeenhalen (Van Dale 1976, 312a); de menigte
uiteendrijven (a.w. 2595a); een dilemma dat de elite al meer dan honderd jaar lang
verdeeld houdt (NRC 25/9/76); de mensheid wordt...naar elkaar toe gedreven (NL
14/9/63); de kritiek heeft de ploeg dichter bij elkaar gebracht (T 27/5/69); om de
jeugd bij elkaar te brengen’ (VN 23/9/72).
Ook deze gegevens illustreren weer overduidelijk dat collectiva een semantische
struktuur moeten hebben die in het formele vlak zowel tot kongruentie als tot
diskongruentie kan leiden, en tevens dat de diskongruentie bij de persoonsvorm
weinig kans krijgt, terwijl in het vlak van de selektierestrikties de semantische
‘veelheid’ duidelijk een bepalende rol kan spelen.

3.7.7. Pronominale kongruentie
3.7.7.1.
Vanwege het feit dat er voor elkaar geen alternatief is, kan dit reciproke pronomen
zonder meer als de duidelijkste indikator voor de semantische veelheid van het
collectivum gelden. Vandaar dat hier eerst de verbindbaarheid van collectiva met
elkaar aangetoond wordt met gebruiksgevallen als de volgende: ‘stelend echtpaar
geeft elkaar de schuld (T 17/7/67); als de club liever met elkaar praat (VN 27/9/75);
en het publiek elkaar wil laten merken dat ze kenners zijn
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(VN 12/10/74); als deze combinatie elkaar weet te vinden (18/3/69); een tweeling
lijkt op elkaar (17/12/67); Links houdt niet van elkaar (VN 5/2/72); kijkt het vrouwelijk
personeel elkaar aan (T 2/9/68); (ze) zetten de middelbare schooljeugd tegen elkaar
op (VG 48, 27, 1973); Links heeft onder elkaar wat gebakkeleid (NL 20/1/68); het
echtpaar vervreemde van elkaar (T 16/2/74); waar de hele gemeenschap elkaar
moet tegenkomen’ (T 2/3/69).
Dit aantal citaten zou met vele andere uitgebreid kunnen worden. Maar opvallend
is wel dat in al de aangetroffen zinnen nooit een meervoudige persoonsvorm
voorkomt: kennelijk is de formele dwang van het grammatikale enkelvoud van het
subjekt in dergelijke gevallen sterk genoeg om de semantische
meervoudigheidsfeature van elkaar te neutraliseren, zodat die de verbale kongruentie
niet kan beïnvloeden.

3.7.7.2.
Een soortgelijke konstatering kunnen we ook doen m.b.t. zinnen waarin het
possessieve hun bij een kollektief antecedent optreedt. Die zijn zeer talrijk, zo talrijk
dat het me niet zou verbazen dat dit het punt is waarop de semantische veelheid
van het collectivum zich het meest van al laat gelden. Gezien de lange geschiedenis
van problemen met het genus van de substantieven is dat nogal begrijpelijk. Maar
laat ons eerst een kleine keuze maken uit de voorbeeldzinnen die het gebruik van
hun kunnen illustreren: ‘de NCRV zal via de STER reclame gaan maken voor hun
eigen programmablad (NL 28/9/69); noch met hun boetiek, noch met hun
electronische activiteiten heeft het beroemde viertal succes bereikt (T 27/1/69);
waardoor Borussia een valse hoop kreeg voorgespiegeld inzake hun verdere kansen
(VN 11/12/71); die het schorem in het C.S. eens flink op hun donder geven (T
11/4/67); het gehele Nederlandse mediawezen...met al hun notitieboekjes (VN
6/9/75); de landbouwraad tot spoed manen in hun eindeloos beraad (NRC 29/7/75);
ze complimenteerden de waterpolitie met hun speurwerk (T 23/9/69); de staf
bedanken voor hun zorgen (NRC 7/6/75); omwonenden ontdekten het echtpaar
levenloos in hun woning (T 20/10/64)’ enz. enz.
Vooral bij gebruik van hun en een enkelvoudige pv in dezelfde een-
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voudige SV-konstruktie, blijkt dat pronominale en verbale kongruentie niet
gelijkgericht hoeven te zijn: ‘het echtpaar W. was deze zomer naar J. gegaan in hun
Ford (T 22/9/66); zou de grote Chinese Volksrepubliek mij misschien wel nooit hun
visum gegeven hebben (VN 4/1/75); de regering van J. heeft een subsidie van
50.000 gulden aan hun Olympische atleten ingetrokken’ (T 2/8/72).
Slechts zelden, zo hebben we in § 3.2. gekonstateerd (zie blz. 15), treffen we in
17)
formeel taalgebruik soortgelijke zinnen aan met een meervoudige pv . Elkaar noch
hun brengen de taalgebruikers van de wijs m.b.t. de verbale kongruentie.
Gezien deze regelgetrouwheid bij de Nederlandse-taalgebruikers is de frekwentie
van hun binnen dezelfde SV-struktuur des te opvallender. Een enkele keer hebben
ze weliswaar geen keuze: ‘voor de Duitse recherche aanleiding contact op te nemen
met hun Nederlandse collega's (T 22/9/71), maar overigens zou hun in een aantal
van deze zinnen, helemaal overeenkomstig de officiële pronominale genusregels,
door haar, in een aantal andere door zijn vervangen kunnen zijn.
Zoals bekend, maakt het volgens die regels in sommige gevallen niet uit welk
pronomen gekozen wordt - bij de woorden nl. die officieel als v.(m.) gekenmerkt zijn
-, maar in andere gevallen is er geen keuze. Aangezien het nu voor
standaardtaalgebruikers vrijwel onmogelijk is, op basis van hun intuïtie te weten
welke woorden in welke groep horen, ligt het voor de hand aan te nemen dat ze
hard twijfelen en niet zelden een willekeurige beslissing nemen. Een door foutenangst
geleide beslissing: om te voorkomen dat ze, op basis van de moedertaalintuïtie,
vaker zijn zouden gebruiken dan volgens ‘het groene boekje’ toegestaan is - het
gaat uiteraard niet zozeer om wat in dat boekje staat, als om de algemeen verspreide,
zij het vage idee, dat er met de pronominale verwijzing iets niet in orde is - kiezen
ze, hyperkorrekt, te vaak haar. Zo wordt de ‘verharing’ in het algemeen verklaard,
van

17)

Het feit dat dergelijke gevallen zo schaars zijn wettigt de veronderstelling dat de kondities
waaronder diskongruentie akseptabel is, in de loop der eeuwen gewijzigd werden. In het
Vroegnieuwnederlands was ook in een en dezelfde S semantische kongruentie en dus formele
diskongruentie toegestaan. Nu is dat niet meer het geval. Het voorkomen van hun is begrijpelijk,
omdat dit possessivum in een afzonderlijke S (S') gegenereerd wordt.
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G. Royen in 1939 tot en met Elias in de NRC van 6 mei 1975. En
ingezonden-brievenschrijvers die opmerkingen hebben over het taal gebruik van
hun krant, of van de overheid, blijken meer over haar te vallen dan over zijn en
bovendien de ‘algemene’ redenering te kennen: ‘De Nederlandse Boekverkopers
Bond en haar (!) Nieuwbulletin, terwijl BOND toch echt mannelijk is! Kijk maar in
het Groene Boekje!’ (VN 6/5/72); ‘Meer en meer komt men tegenwoordig in de pers
en zelfs in regeringsstukken het gebruik van het vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord
tegen bij mannelijke of onzijdige woorden. “Raad” is vanouds mannelijk, maar dat
weet bijna niemand meer’ (in Onze Taal 46, 43, 1977) - dat is in het aprilnummer,
en weer in het meinummer (p. 49)!
De redenering ligt voor de hand en lijkt erg plausibel. Maar toch laat ze, zoals we
mede op grond van de hierboven gegeven voorbeelden kunnen konstateren, een
paar belangrijke aspekten van de kwestie buiten beschouwing.
In de eerste plaats is er het feit dat het- en de-woorden zonder problemen van
elkaar te onderscheiden zijn en dat het gebruik van zijn bij het-woorden in de gewone
omgangstaal geen moeilijkheden oplevert, zodat haar bij deze woorden in de
(formele) standaardtaal vrij gemakkelijk te voorkomen moet zijn en hyperkorrektie
in dit verband niet een voldoende verklaring lijkt te bieden.
Belangrijker is evenwel dat de ‘verharing’ niet alleen betrekking heeft op het- en
hij-woorden, maar ook op hun-woorden! Het gaat kennelijk om de veelheidsfeature
die we als semantisch kenmerk van de behandelde woorden hebben leren kennen.
Met die woorden, zo heeft Kruisinga al gesignaleerd, is er ook ‘in 't natuurlijk spreken’
iets biezonders. Het zijn wel de- en het-woorden ‘maar aangeduid met een
voornaamwoord worden ze maar zelden’ en bovendien is het zo ‘dat, als we er over
spreken, we 't al gauw hebben over de personen zelf die bij de groepen of abstracties
betrokken zijn’ (Kruisinga 1958, 113). Het is nog nooit uitgezocht hoe de
pronominalizering bij die woorden er ‘in 't natuurlijk spreken’ uit ziet, maar dat haar
daar nauwelijks in aangetroffen zal worden is zeker geen vermetele veronderstelling,
al moet men niet uit het oog verliezen dat haar en haar
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twee is...Er is nl. niet alleen het enkelvoudige haar (als pendant van zijn), maar ook
is er nog zeker ‘in zeer veel dialekten van noord en zuid’, en waarschijnlijk ook wel
in ‘de koine’, de onbetoonde vorm 'r (d'r), die de voortzetting is van het
middelnederlandse ‘enige meervoudige derde-persoons-possessivum’ haar (Royen
1939, 126). Dat pronomen kan ook bij collectiva gebruikt worden als men, zoals
Kruisinga zegt, het heeft ‘over de persoon zelf’, en daardoor kan het ook, zonder
hyperkorrektie maar met een fonologische fatsoenering, in de formelere spreektaal
18)
en in de schrijftaal terechtkomen .
In dergelijke gevallen moeten we aannemen dat haar niet als pluralisvorm gezien
wordt, maar als de voor de hand liggende keuze wordt ervaren. Het zich vanuit de
spreektaal aanbiedende 'r/d'r voorkomt a.h.w. ‘het gevaar’ dat zijn gebruikt wordt;
het heeft alleen behoefte aan een presentabele schrijftaalrepresentatie en die is in
haar aanwezig, haar dat in verband met de zijn-fobie al een bepaald prestige heeft
en door zijn fonologische struktuur, in vergelijking met 'r/d'r als gefatsoneerd kan
worden beschouwd, net zoals naast we, ze, z'n e.d. ook wij, zij, zijn enz. netter
worden gevonden.
Als men zich ervan bewust zou zijn het meervoudige haar te gebruiken, zou men
het waarschijnlijk liever achterwege laten. We weten immers dat het meervoudige
haar ('r/d'r) in het jongere hun een konkurrent gevonden heeft (Van Loey 1958, 5-6;
16) die geleidelijk het standaardterrein heeft veroverd - misschien moeten we zeggen:
aan het veroveren is - en haar naar de substandaardtaal heeft ver-

18)

Zie in dit verband ook Van Haeringen 1954, 5:
‘Als men een enkele maal bij z.g. collectiva eens pronomina hoort die zich bij de
schrijftaaltraditie schijnen aan te sluiten - aangenomen dat d'r de transpositie is van het
schrijftalige haar in het Noordnederlands -, zoals de commissie heeft d'r werkzaamheden
gestaakt of de regering moet d'r maatregelen intrekken, dan moet men vooral niet vergeten
te rekenen met de mogelijkheid dat de spreker, al gebruikt hij een enkelvoudige
werkwoordsvorm, met het pronomen naar het m e e r v o u d is uitgegleden, omdat het
meervoudig pronomen hem gemakkelijk ligt bij zulke substantieven. Op dezelfde wijze zou
hij immers ook kunnen zeggen, of beter: zal hij zo goed als altijd zeggen: de commissie is
ontbonden; ze zijn klaar met d'r werk, of de regering heeft fouten begaan; nu moeten ze d'r
maatregelen intrekken.’
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19)

drongen (of verdringt) . Het komt me voor dat we hier voor een pronominale
variabele staan waarvan de varianten waarschijnlijk nu nog sociolinguïstisch verdeeld
zijn, zodat hun de hoger en 'r/d'r de lager gewaardeerde term is. Als er verband met
het meervoudige haar gelegd zou worden, zou men het dus vanwege deze oppositie
waarschijnlijk meer vermijden dan nu het geval is.
Gezien het formele enkelvoud van de collectiva komt haar, zeker bij woorden als
kommissie en regering (die volgens het boekje feminien zijn), prachtig uit! Als haar
evenwel enkelvoudig is, dan kan het alleen feminiem en vrouwelijk zijn en past het
dus niet bij woorden als publiek, personeel en raad (neutrale en maskuliene nomina).
Maar zijn is problematisch; bovendien is er ook hier het ‘onderliggende’ 'r/d'r en de
semantische meervoudigheid van het collectivum. De enige uitweg is de keuze van
hun, een weg die, blijkens het taalgebruik talloze keren wordt ingeslagen zonder
dat daar veel bezwaar tegen gemaakt wordt. Ter vermijding van het minder formele
'r/d'r is hun kennelijk een vrij algemeen geaksepteerd alternatief. In al de jaren dat
deze kwestie me bezighoudt, is me geen enkele klacht over dit gebruik onder ogen
gekomen. De semantische struktuur van de collectiva zorgt er blijkbaar voor dat
men als lezer niet valt over de meervoudigheid van hun en dus ook geen behoefte
gevoelt om in de pen te klimmen. De (zuiver formele) genusdiskongruentie wordt
als een probleem ervaren; m.b.t. het numerus geeft de semantische kongruentie
de mogelijkheid om over de formele diskongruentie heen te stappen.
We hoeven overigens de mogelijkheid niet uit te sluiten dat hun in bepaalde
gevallen toch onmogelijk geacht wordt, omdat het meervoud is: ik kan me best
voorstellen dat een zin als het publiek uit hun genoegen ‘verbeterd’ wordt tot ‘het
publiek uit haar genoegen’ (T 5/6/67), zodat we hier een hyperkorrekt haar krijgen
ter vermijding van hun. We stellen dus vast dat haar zowel kan staan voor haar, als
voor zijn als voor hun. Maar in alle gevallen speelt 'r/d'r een rol.

19)

Zie ook Geerts 1969. We zullen ook rekening moeten houden met de populariteit van ‘hun =
zij’ (Kooiman 1969), door Kooiman mede verklaard door de omstandigheid dat hun beschaafder
is dan hullie en zullie (Kooiman 1969, 119).
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Gelet op de doorslag die het semantische meervoudigheidsaspekt van het collectivum
in talloze gevallen blijkt te geven, is het beslist niet juist de proliferatie van haar in
teksten voor te stellen als aanwijzing voor de ‘feminizering bij zoveel onzijdige
naamwoorden’ (Royen 1939, 110). (Ook al, omdat in het hedendaagse Nederlands
het femininum de gemarkeerde (minst) frekwente genuskategorie is, is het niet erg
waarschijnlijk dat wat zich hier openbaart de door Royen genoemde neiging zou
zijn). Het is niet onwaarschijnlijk dat deze vaak gebruikte verklaring op de analyse
van Royen teruggaat. Hij heeft weliswaar het kollektieve aspekt van de woorden in
kwestie niet helemaal over het hoofd gezien, maar in zijn konklusie heeft hij dat niet
mee laten gelden. Die luidt: ‘bij kollektieve en abstrakte naamwoorden openbaart
zich in het hedendaagse Nederlands een neiging, om de in hun plaats komende
voornaamwoorden te vervrouwelijken’ (Royen 1939, 111).
Het is niet mijn bedoeling te suggereren dat haar nooit eens hyperkorrekt gebruikt
wordt, ter vermijding van een maskulien pronomen. Zelfs in de laatst geciteerde
voorbeeldzinnen moet men misschien van hyperkorrektie spreken, maar dan t.a.v.
hun. Maar de gesuggereerde feminizeringstendens is als verklaring onbevredigend,
omdat die uitsluitend oog heeft voor schrijftaalverschijnselen, en de samenhang
tussen dit pronominale verschijnsel en vele andere kenmerken van het collectivum
over het hoofd ziet. En uit deze inventaris van de valenties is wel gebleken dat daar
geen reden voor is. De neiging om bij collectiva het semantische aspekt de
kongruentie te laten domineren is inderdaad zeer sterk gebleken. Ze heeft zich niet
alleen weten te handhaven tegen de ‘formele logika’ van de normatieve grammatika
in, maar ze blijkt zich ook zeer frekwent te manifesteren als een efficiëntieverhogend
aspekt in de taaluiting. (Ter verklaring van de werking daarvan kan de in 1.3.
uiteengezette inferentieteorie gehanteerd worden).
Tenslotte moet nog even aandacht geschonken worden aan de vraag of het
optreden van haar niet vooral bij abstracta aangetroffen wordt. In de zoëven uit
Royen geciteerde konklusie staan de abstrakte naamwoorden vermeld naast de
kollektieve. Maar Royen heeft gekonstateerd dat ‘beide groepen niet scherp uiteen
te houden’ zijn (Royen
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1939, 110) en hij heeft zich verder dan ook nauwelijks met de kwestie
beziggehouden. Bekijkt men de gebruiksgevallen, dan krijgt men zeker niet de indruk
dat de abstrakta talrijker zijn dan de (konkrete) collectiva. Met ‘raad, bestuur,
bevolking, partij, oppositie, overheid’ enz. wordt, zo blijkt uit de konteksten waarin
ze voorkomen, vrijwel altijd gedoeld op een aantal konkrete mensen. Het collectivum
is een handige term om bondig te formuleren dat het om ‘een geheel van volgens
bepaalde patronen samen zijnde of handelende personen’ gaat. In de pronominale
vormen heeft de taalgebruiker de mogelijkheid om het persoonlijke, individuele
betrokken zijn van de mensen in kwestie te releveren. Meestal gebeurt dat zelfs
zonder de expliciete bedoeling om het te doen, omdat men overwegend in termen
van konkrete handelende personen denkt. Pas als men abstrakter gaat denken en
dan ook formeler gaat formuleren komt haar op de proppen. Dat hangt dus niet af
van het al of niet abstrakt zijn van het coreferentiële nomen (ook bij concreta worden
feminiene pronomina dan frekwenter), maar van de stilistische variant die gebruikt
wordt. Abstrakt denken en formeel formuleren veronderstellen een hoge mate van
kontrole over de uit te voeren handelingen. In die omstandigheden speelt het
‘principle of attention’ (Bell 1976, 189): ‘In simple terms, the more aware a speaker
is of the language he is using, the more “formal” it will be’. En formele kongruentie
tussen subjekt en persoonsvorm en tussen antecedent en pronomen blijkt in dit
verband een belangrijke variabele te zijn. De opvatting dat het gebruik van het
collectivum sociolinguïstisch onderzocht zou moeten worden, blijkt vooral m.b.t.
haar en hun met stelligheid geponeerd te mogen worden.
Tenslotte: als het abstrakt zijn van het collectivum belangrijker zou zijn dan het
kenmerk ‘veelheid’ en het collectivum daarom als een femininum behandeld zou
worden, dan zouden we moeten zien dat in (afhankelijke) vervolgzinnen vaak een
enkelvoudige pv voorkwam, waarbij het enkelvoudige feminiene ze(zij), als vervanger
20)
van het kollektieve antecedent, onderwerp was. Welnu dat is wel eens het geval .
Maar iedereen zal het met me eens zijn dat zinnen als de

20)

Een enkele keer vindt men in soortgelijke gevallen ook hij/hem: ‘Te laat heeft het kringbestuur
van A. ingezien, aan welke risico's hij zich bij het kenbaar maken van zijn wensen heeft
blootgesteld (T 2/3/63); omdat het publiek zelf wel kan oordelen of de hem voorgezette
spijzen...(T 7/3/67).
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volgende uitermate vreemd zijn - en bovendien treffen we ze slechts zelden aan:
‘een clubje, dat precies wist wat ze wilde (T 13/4/72); dat het kerkbestuur zou afzien
van een beroep dat zij bij de Kroon had ingediend (T 1/7/66); het bestuur zal haar
wil aan aandeelhouders opleggen, omdat zij...verschenen is’ (T 22/3/65). Als haar
wordt opgehangen aan een tendens om abstrakta te feminizeren, dan blijft het
overgrote deel van de verschijnselen die in het voorafgaande zijn gesignaleerd,
onverklaard, terwijl die toch allemaal duidelijk verband blijken te houden met het
semantische kenmerk dat kongruentie ad sensum bij het collectivum mogelijk maakt.

4. Slot
Een poging om een verklaring te vinden voor het ‘onregelmatige’ gebruik van haar
bij maskuliene en neutrale substantieven als raad, bestuur, comité, bond en fonds,
leidde tot de hypothese dat het nodig is aandacht te besteden aan het feit dat de
woorden in kwestie tot de subkategorie der collectiva behoren en derhalve aan de
mogelijkheid dat het semantische kenmerk ‘veelheid’ daarvan een rol zou kunnen
spelen bij de keuze van haar (schrijftaalekwivalent van 'r/d'r).
Deze veronderstelling maakte een nadere beschouwing van de valenties van het
collectivum noodzakelijk. Daarbij kwam vast te staan dat kongruentie ad sensum,
behalve m.b.t. de onderwerp-persoonsvorm-verhouding in de enkelvoudige zin, bij
collectiva erg frekwent is en kennelijk algemeen als grammatikaal wordt ervaren.
Een van de meest opvallende manifestaties van deze kongruentie, is het overvloedige
gebruik van het possessieve hun, dat als een sociolinguïstische variant van haar
geïnterpreteerd bleek te kunnen worden. Zonder te willen ontkennen dat haar in
sommige gevallen inderdaad, zoals totnogtoe algemeen werd aangenomen, een
hyperkorrekte variant is van zijn, werd op basis van deze nieuwe analyse
gekonkludeerd dat 'r/d'r-hun-haar elkaars grammatikale alternanten zijn met een
door ‘stilistische’ faktoren bepaalde distributie.
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In de loop van de uiteenzetting is herhaaldelijk gebleken dat nader onderzoek nodig
is. Met Al ben ik van mening dat linguïstische problemen slechts bevredigend
behandeld kunnen worden ‘op basis van corpusonderzoek’ (Al 1977, 28), omdat
alleen dan de kwantitatieve aspekten van taalregels (het gaat om de mate waarin
ze door taalgebruikers in verschillende omstandigheden toegepast worden),
verantwoord kunnen worden. Die verantwoording moet gegeven worden ‘in het
kader van een probabilistische grammatica, dat wil zeggen een grammatica waarvan
aan iedere regel een index is gekoppeld die zijn toepassingswaarschijnlijkheid
aangeeft’ (Al 1977, 28).
Het is erg onwaarschijnlijk dat een volledige behandeling van de syntaxis van het
collectivum mogelijk is op basis van intuïtieve oordelen. Het is volslagen onmogelijk
de distributie van varianten aan te geven zonder een representatief corpus van
gebruiksgevallen. Dat corpus, aldus Al ‘hoeft niet per se uit primair taalgebruik te
bestaan. Het kan ook uit intuïtieve oordelen zijn samengesteld’ (Al 1977, 28). Maar
het moet in ieder geval stilistisch en sociaal gestratificeerd zijn doordat het, via
enquêtes, tests, steekproeftrekking en statistische bewerking op taalgedrag en/of
taalbeoordeling van individuele leden van de taalgemeenschap is totstandgekomen.
Niemand heeft de redenen daarvoor beter aangegeven dan W. Labov in zijn antwoord
op de vraag ‘What is a linguistic fact?’ (Labov 1976).
Deze bijdrage is niet meer dan een terreinverkenning en een inventarisatie van
mogelijkheden en problemen m.b.t. de syntaxis van het collectivum. Er zijn meer
vragen in gesteld dan beantwoord. Maar ik hoop dat er wel de basis in is gelegd
voor een veelzijdige behandeling, die een bevredigende verklaring mogelijk maakt
21)
van het taalgedrag van de niet-ideale taalgebruiker .
K.U. Leuven
G. GEERTS
september 1977

21)

Ik dank F. Droste, W. van Langendonck en O. Leys voor hun waardevolle kommentaar op
een eerdere versie van dit artikel. Ik heb de tijd gevonden om het te schrijven tijdens een
verblijf in het NIAS in Wassenaar.
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Afkortingen:
GA:

De Groene Amsterdammer

NL:

De Nieuwe Linie

NRC:

Nieuwe Rotterdamse
Courant/NRC-handelsblad

T:

De Tijd (krant, later weekblad)

VG:

Vrije Geluiden

Vk:

De Volkskrant

VN:

Vrij Nederland

De verklaringen van de (afgekorte) oudere referenties zijn te vinden in de
Bronnenlijst van het Woordenboek der Nederlandse Taal (W.N.T.).
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Is Het ‘Kalendarium Van 1253’ Wel Utrechts?
In de recente editie van ‘Het Utrechtse kalendarium van 1253 met de Noordlimburgse
gezondheidsregels’, door W. Braekman en M. Gysseling (Kon. Vl. Acad. v. Taalen Letterk., 1967), wordt op p. 578-579 de localisering van het handschrift (Oxford,
Bodl., Junius 83) als volgt benaderd:

a. Servatius komt in de kalender bijzonder naar voren.
b. De kalender bevat nogal wat eigenaardigheden die in Cisterciënser-kalenders
thuishoren [men zou kunnen toevoegen: 11 jan. Com-mem. episcoporum et
abbatum, vgl. Strubbe-Voet, Chronologie v.d. Middeleeuwen p. 457].
c. Er is ook een relatie met de Duitse orde [maar die berust slechts op één heilige].
d. ‘Voorshands moeilijk te verklaren’ zijn de jaargetijden van een paus en drie
vorsten.
e. Het hs. was in de 16e eeuw in het bezit van een persoon die als non in het
Cisterciënserinnenklooster Sint-Servaas te Utrecht te identificeren is.

De punten a, b en e ‘leiden tot het vermoeden’ dat het hs. in het sub e genoemde
klooster ontstaan is, en c zou daarbij kunnen passen (maar de bijgevoegde teksten,
die deze Utrechtse nonnen copieerden, zijn Noordlimburgs, zie p. 626).
Het verdient echter opgemerkt te worden, dat de meest typerende heiligen van
de Utrechtse kalender ontbreken: 14 jan. Pontianus, 5 juni Bonifatius, 25 juni
Radboud en Lebuinus, 7 nov. Willibrord, 12 nov. Lebuinus; 4 juni Translatie van
Martinus is zwart i.pl.v. rood. Bernardus staat op 20 aug. met 12 lessen, maar niet
rood, terwijl de Cisterciënsers hem op 27 aug. plechtig vieren (Strubbe-Voet p. 448).
De conclusie lijkt te moeten zijn: als er één plaats is waar het hs. niet
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geschreven kan zijn, dan is dat een Cisterciënser(innen)klooster in het diocees
Utrecht!
Nu is het wel een vreemde kalender. Hij is beslist niet Utrechts; maar hij is evenmin
Luiks (de Luikse heiligen zijn eveneens afwezig of te bescheiden aanwezig). Hij is
niet van de Cisterciënsers, maar nog minder Benedictijns of Augustijns (om van
andere mogelijkheden te zwijgen). Het lijkt of het klooster waar hij (blijkens de 12
lessen) uitkomt, tot geen enkele orde of diocees heeft behoord. Wegens de grote
rol van Servatius moet men toch wel in de ‘invloedssfeer’ van Maastricht zoeken.
Probeert men dan Petrus en Paulus, de enigen die met Servatius het epitheton
‘gloriosissimus’ delen, hypothetisch eens als patroonheiligen op te vatten, dan komt
men blijkens het Monasticon Batavum (dl. III, 1942, p. 114) in Nederland uit op
Susteren, in die tijd een adellijk damesstift (wat wellicht de onduidelijkheid van de
kalender verklaart?). Maar misschien moet men buiten de huidige landsgrenzen
zoeken.
Er kan geen sprake van zijn hier de candidatuur van Susteren (of van enige andere
plaats) serieus te poneren. Zij is niet meer dan een probeersel. Maar
onwaarschijnlijker dan de ‘Utrechtse’ hypothese, die zozeer in strijd is met de
kalender èn met de taal van de bijgevoegde teksten, is zij ook niet.
J.P. GUMBERT
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Het wel en niet omschreven indirekt objekt en de possessieve
*)
datief
0. Inleiding
In dit artikel wordt de opvatting verdedigd dat er een andere dieptestruktuur
toegekend moet worden aan zinnen met een ‘niet omschreven’ indirekt objekt dan
aan zinnen met een indirekt objekt dat ‘met aan omschreven’ is. Deze herinterpretatie
van de relatie tussen die twee typen van het indirekt objekt staat in nauwe
samenhang met een nieuwe kijk op de relatie tussen het niet omschreven indirekt
objekt en de zogenaamde possessieve datief. Het blijkt dat er een generalizatie
wordt gemist wanneer er aan het niet omschreven indirekt objekt en aan de
possessieve datief verschillende syntaktische funkties worden toegekend.
Wat de struktuur van het artikel betreft: sektie 1. zal de syntaktische status van
het niet omschreven tegenover het met aan omschreven indirekt objekt behandelen,
in sektie 2. wordt de syntaktische status van de possessieve datief onderzocht en
in sektie 3. zal ik een voorstel doen voor een leksikale beschrijving van werkwoorden
die met een indirekt objekt of een possessieve datief kunnen voorkomen.

1.0. Het indirekt objekt, niet omschreven en met aan omschreven
Er zijn twee in het oog springende verschillen tussen de oppervlaktestruktuur van
zinnen met een niet omschreven en een met aan omschreven indirekt objekt. Het
ene verschil is de aan- of afwezigheid van de omschrijving, het andere is dat het
niet omschreven indirekt objekt gewoonlijk voorafgaat aan het direkt objekt en het
met aan omschreven indirekt objekt erop volgt tenminste in zinnen met een direkt
objekt in dezelfde clause. Alleen als het direkt objekt gevormd

*)

Bij het schrijven van dit werk heb ik veel profijt gehad van gesprekken met Frans Zwarts.
Doordat het voor een belangrijk deel berust op materiaal uit mijn proefschrift, ben ik ook dank
verschuldigd aan diegenen die me bij dat werk geadviseerd hebben, in het bijzonder dr. Pieter
A.M. Seuren.
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wordt door het, volgt het niet omschreven indirekt objekt op het direkt objekt, want
1)
het heeft klitische eigenschappen .
De vraag is of deze verschillen tussen de beide typen van het indirekt objekt een
veranderlijkheid vormen van oppervlakkige aard. In par. 1.1. zal de veranderlijkheid
van het indirekt objekt onderzocht worden. Aangetoond zal worden dat aan de
‘varianten’ een verschillende dieptestrukturele status toegekend zal moeten worden.
In par. 1.2. worden nog andere argumenten naar voren gebracht tegen de opvatting
dat het niet omschreven en het met aan omschreven indirekt objekt vrij oppervlakkige
syntaktische varianten zijn.

1.1. De veranderlijkheid van het indirekt objekt
Chomsky's notie ‘superioriteit’ wordt door Daalder en Blom (1976) gebruikt om het
principe te formuleren dat de distributie van refleksieve en reciproke pronomina,
afgezien van algemenere beperkingen, onderworpen is aan de noodzakelijke
voorwaarde dat het antecedent van een refleksief of reciprook pronomen superieur
is aan het refleksieve of reciproke element op het niveau van de dieptestruktuur.
Superioriteit wordt door Chomsky (1973: 246) als volgt gedefiniëerd:
the category A is ‘superior’ to the category B in the phrase marker if every
major category dominating A dominates B as well but not conversely.
Nomen, Verbum, Adjektief, Prepositie en de kategorieën die hen domineren,
worden beschouwd als ‘major categories’.
Met hun principe voorspellen Daalder en Blom dat de strukturele positie van het
niet omschreven indirekt objekt superieur is aan de positie van het direkt objekt,
1)

Vergelijk met betrekking tot het klitisch karakter van het als direkt objekt de volgende zinnen:
(i)a

Mary hoorde Peter het wachtwoord
zeggen

b

*Mary hoorde het wachtwoord Peter
zeggen

(ii)a.

?Mary hoorde Peter het zeggen

b

Mary hoorde het Peter zeggen

Zie verder voor de klitische eigenschappen van het Janssen (1976b: 5-6, 12-13).
Voor sommigen is de volgorde mogelijk zoals in (iii), waar het als direkt objekt fungeert:
(iii)

Mary gaf ze het

Dat het hier toch op het niet omschreven indirekt objekt kan volgen, zou aan het klitisch
karakter van ze toegeschreven kunnen worden blijkens bij voorbeeld de ongrammatikaliteit
van (iv)b:
(iv)a

Mary gaf ze er een klap mee

b

*Mary gaf er ze een klap mee

(v)a

Mary gaf haar er een klap mee

b

Mary gaf er haar een klap mee
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maar, omgekeerd, dat de strukturele positie van het direkt objekt superieur is aan
de positie van het met aan omschreven indirekt objekt. Dit kan worden toegelicht
met achtereenvolgens de diagrammen (1-2):
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Met deze verschillen in de strukturele relaties kan een verantwoording gegeven
worden van de feiten die met de volgende zinnen kunnen worden toegelicht:
(3)a

Peter heeft die mensen elkaar
aanbevolen

b

*Peter heeft elkaar die mensen
aanbevolen

(4)a

Peter heeft die mensen elkaars kinderen
toevertrouwd

b

*Peter heeft elkaar de kinderen van die
mensen toevertrouwd

(5)a

*Peter heeft elkaar aan die mensen
aanbevolen

b

Peter heeft die mensen aan elkaar
aanbevolen

(6)a

*Peter heeft elkaars kinderen aan de
ouders toevertrouwd

b

Peter heeft de kinderen aan elkaars
ouders toevertrouwd

In (3-4) en (5-6) geven de gekursiveerde konstituenten achtereenvolgens het niet
omschreven en het met aan omschreven indirekt
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objekt weer. Zoals uit de voorbeelden (3-4) blijkt, moet het niet omschreven indirekt
objekt het antecedent zijn en het direkt objekt moet het reciproke element zijn of
bevatten, terwijl in (5-6) het direkt objekt het antecedent moet zijn en het met aan
2)
omschreven indirekt objekt het reciproke element moet zijn of bevatten .
Aangenomen dat de relatie tussen het antecedent en het reciproke element op
het niveau van de dieptestruktuur gedefiniëerd moet worden, dan vormt het
bovenstaande een goede aanwijzing dat de veranderlijkheid van het indirekt objekt
niet als een verschijnsel van het niveau van de oppervlaktestruktuur beschouwd
zou moeten worden.

1.2. Verdere verschillen tussen de ‘varianten’ van het indirekt objekt
Met andere dan de in par. 1.1. genoemde data kunnen tekortkomingen van de
veranderlijkheidsopvatting aan het licht gebracht worden, terwijl diezelfde data op
een generalizerende manier behandeld kunnen worden door te postuleren dat het
niet omschreven indirekt objekt een andere status in de dieptestruktuur heeft dan
het met aan omschreven indirekt objekt (Janssen 1976a).
1. Er kan, om te beginnen, opgemerkt worden dat er een asymmetrie bestaat tussen
aan de ene kant de opvatting over de relatie tussen het niet omschreven en het met
aan omschreven indirekt objekt en aan de andere kant de opvatting over de relatie
tussen het niet omschreven indirekt objekt en een prepositioneel komplement van
een werkwoord. Want het Nederlands kent semantisch verwante zinsparen waar
het voorzetsel van het prepositioneel komplement niet aan is, zoals in (7)b, maar
bij voorbeeld tegen, van en naar:
(7)a

Peter geeft Fred de krant

b

Peter geeft de krant aan Fred

(8)a

Peter geeft de deur een trap

b

Peter geeft een trap tegen de deur

2)

In ditzelfde kader kan het verschil tussen de volgende zinnen verklaard worden:
(i)

Peter gaf de hond z'n eten

(ii)

Peter gaf z'n eten aan de hond

In zin (i) kan z'n betrekking hebben op de hond, maar dit is in (ii) uitgesloten.
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(9)a

Peter neemt Fred de krant af

b

Peter neemt de krant van Fred af

(10)a

Peter slingert Fred de krant toe

b

Peter slingert de krant naar Fred toe

Aan Fred wordt traditioneel echter ontleed als indirekt objekt, tegen de deur, van
3)
Fred en naar Fred daarentegen als een bepaling van plaats of richting . Maar
distributioneel gezien mist zo'n onderscheid alle grond.
2. Als de opvatting die in par. 2.1. beargumenteerd zal worden, dat het niet
omschreven indirekt objekt en de possessieve datief dezelfde syntaktische kategorie
vormen, juist is, dan steunt de ongrammatikaliteit van, bij voorbeeld, (11)b de
opvatting dat het niet omschreven en het met aan omschreven indirekt objekt
verschillende syntaktische kategorieën zijn:
(11)a

Peter geeft Fred de krant in de hand

b

*Peter geeft de krant aan Fred in de hand

3)

Als we aan Fred geen plaatsbepaling zouden willen noemen, maar liever bij voorbeeld een
‘bezitsbepaling’, dan zou er alle reden zijn zoiets m.m. ook te doen met betrekking tot van
Fred in (9)b, want in de situatie van (9)b is de krant in Freds bezit geweest. Dit zou evenwel
weer leiden tot een diskrepantie met de benoeming van van de tafel in (i):
(i)

Peter neemt de krant van de tafel af

Hier is de krant immers geen bezit van de tafel geweest, de tafel duidt alleen de plaats aan
waar de krant zich bevonden heeft. De waarde van onderscheiden benamingen voor
prepositionele komplementen van verba lijkt overigens beperkt en in sommige gevallen
misleidend, bij voorbeeld:
(ii)

Margje stapt in Assen in de trein

(iii)a

Bregje is op 5 september jarig

b

Bregjes verjaardag valt op 5
september

In geval van (ii) wordt zowel in Assen als in de trein een plaatsbepaling genoemd, in geval
van (iii) wordt op 5 september zowel in de a- als de b-zin veelal een bepaling van tijd genoemd,
zodat belangrijke syntaktische verschillen zowel tussen beide plaatsbepalingen als tussen
beide tijdsbepalingen hierdoor geen reliëf krijgen en dus evenmin de syntaktische verwantschap
van de plaatsbepaling in de trein in (ii) met de tijdsbepaling op 5 september in (iii)b.
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3. Er zijn tal van gevallen waarin een zin met een niet omschreven indirekt objekt
geen akseptabele pendant heeft met een met aan omschreven indirekt objekt, bij
voorbeeld:
(12)a

Peter geeft de fles een glazen stop

b

?Peter geeft een glazen stop aan de fles

(13)a

Peter geeft de zieke een andere plek

b

?Peter geeft een andere plek aan de
zieke

Anders dan voor de a-zinnen is er voor de b-zinnen nauwelijks een geschikte
interpretatie voorstelbaar.
4. In het algemeen geldt de regel dat ‘zware’ N"-s ertoe neigen zich aan het eind
van de zin te nestelen. Dit wordt verantwoord met de transformatie Heavy N"-Shift.
Vaak wordt gesteld dat deze transformatie in geval van het indirekt objekt de vorm
aanneemt van Indirect Object Movement, waarin beregeld wordt dat het niet
omschreven indirekt objekt verplaatst wordt naar de positie achter het direkt objekt
met toevoeging van aan. Maar zinnen waarin een ‘zwaar’ niet omschreven indirekt
objekt niet is verplaatst, hoeven absoluut niet onakseptabel te zijn en gewone Heavy
N"-Shift, dat wil zeggen zonder toevoeging van aan, zou zo'n zin ongrammatikaal
maken. Er is althans in geval van indirekte objekten geen sprake van verplaatsing
van ‘zware’ N"-s. Integendeel, de voorwaarde waaronder een indirekt objekt in de
positie links van het direkt objekt voorkomt, staat volkomen los van de ‘zwaarte’ van
de betrokken N", zoals door het volgende zinnenpaar geïllustreerd wordt:
(14)a

Peter gaf de oude ongelukkige stakker,
die zo strompelde dat hij elk moment
dreigde te vallen, een wandelstok

b

Peter gaf een wandelstok aan de oude
ongelukkige stakker, die zo strompelde
dat hij elk moment dreigde te vallen

De ‘varianten’ hebben verschillende betekenissen: in de a-zin wordt geïmpliceerd
dat Peter de wandelstok aan de oude man gaf omdat deze het wandelen zonder
verdere steun moeilijk afging, maar in de b-zin lijkt het erop dat het een coincidentie
was dat Peter aan een strompelende
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man een wandelstok gaf. Met andere woorden, de a-zin drukt uit dat de handeling
de oude man regardeert, de b-zin drukt uitsluitend uit waar de wandelstok terecht
komt.
5. Blijkens (14) is er een semantisch onderscheid tussen zinnen met een niet
omschreven en zinnen met een wel omschreven indirekt objekt. Vergelijk ook de
volgende zinnenparen:
(15)a

de koning gaf de lakei de paraplu

b

de koning gaf de paraplu aan de lakei

(16)

de lakei gaf de koning een kadoo

b

de lakei gaf een kadoo aan de koning

In de b-zinnen wordt uitgedrukt waar de paraplu en het kadoo zijn terecht gekomen,
maar de a-zinnen drukken meer uit. In (15)a is geïmpliceerd dat de lakei de paraplu
4)
mag houden of voor zichzelf mag gebruiken . In (16)a ligt de interpretatie voor de
hand dat het kadoo een kadoo is van de lakei zelf, al sluit de b-zin dit niet uit.
Illustratief voor het semantisch verschil is verder voorbeeld (8). De a-zin impliceert
dat de deur open of dicht gaat als gevolg van de trap. Als de deur dicht is en niet
open hoeft, dan kan alleen de b-zin worden gebruikt. Zo'n verschil blijkt ook uit het
volgende voorbeeld, waarin de b-zin heel normaal klinkt, maar de a-zin allerminst,
tenzij bekend

4)

Kruisinga en Erades (1947: 30) merken in betrekking tot de volgende zinnen op:
(i)

John sent his uncle a telegram

(ii)

John sent a telegram to his uncle

The difference in grammatical construction corresponds to a difference in meaning; the indirect
object denotes the person affected by or interested in the proceedings, in other words, a
construction with an indirect object is subjective, whereas the construction with a local adjunct
is objective...
It will now be clear why the construction with a to-adjunct is sometimes the only one possible,
even though the leading verb can be constructed with two objects...Has anyone given my
shoes to the servant-girl? The construction with an indirect object would be impossible here,
as it would that the servant girl was affected by or interested in the giving of the shoes. whereas
the to-adjunct...has a purely local meaning.
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is dat de muur wankel is en als gevolg van de trap kan omvallen:
(17)a

Peter geeft de muur een trap

b

Peter geeft een trap tegen de muur

Een abstrakter geval om de betekenis van het indirekt objekt te markeren is te
vinden in de a-zinnen van (12-13). (12)a, en mutatis mutandis (13)a, drukt niet eens
zozeer uit dat Peter een glazen stop op de fles doet, als wel dat de stop van nu af
5)
als een vast attribuut bij de fles hoort .
Het is welhaast overbodig op te merken dat de termen ‘niet omschreven’ en ‘met
aan omschreven indirekt objekt’ in de hierboven gegeven zienswijze onhoudbaar
zijn. Ik zou de voorkeur geven aan achtereenvolgens de termen indirekt objekt en
bepaling van plaats. Voor het gemak zal ik in het vervolg van de uiteenzetting
evenwel gebruik blijven maken van het eerste termenpaar.

2.0. Het niet omschreven indirekt objekt en de possessieve datief
Traditioneel worden de syntaktische funkties van bij voorbeeld Fred in (18-19) als
syntaktisch verschillend beoordeeld, omdat, naar aangenomen wordt, zinnen als
(18) semantisch gerelateerd kunnen worden aan zinnen met een genitief in plaats
van een possessieve datief zoals zin (20) met de genitief Freds:
(18)

Peter slingert Fred de krant naar het
hoofd

(19)

Peter slingert Fred de krant toe

(20)

Peter slingert de krant naar Freds hoofd

In par. 2.1. zal ik niet alleen een argument naar voren brengen voor de opvatting
dat de syntaktische status van de possessieve datief en het niet omschreven indirekt
objekt dezelfde is, maar ook argumenten tegen de opvatting dat zinnen als (18) en
(20) dezelfde dieptestruktuur zouden bezitten.
In par. 2.2. wil ik een verantwoording geven van het welbekende

5)

Zie voor een uitvoeriger bespreking van het semantisch verschil tussen het niet en wel
omschreven indirekt objekt Janssen (1976a: 86-99).
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verschijnsel dat bij voorbeeld met het hoofd in zin (18) Freds hoofd genoemd wordt,
wat de grond is voor de aanvechtbare veronderstelling dat aan de zinnen (18) en
(20) dezelfde dieptestruktuur toegekend zou moeten worden.

2.1. De syntaktische status van de possessieve datief
Naast de distributionele overeenkomst tussen Fred in (18-19) is er een semantisch
argument voor de zienswijze dat de possessieve datief en het niet omschreven
indirekt objekt dezelfde syntaktische status hebben. Zowel (18) als (19)
korresponderen semantisch met zinnen die een krijgen-konstruktie bevatten, zoals:
(21)

Fred krijgt de krant door Peter naar het
hoofd geslingerd

(22)

Fred krijgt de krant door Peter
toegeslingerd

Hoe nauw (21-22) verwant zijn aan (18-19), kan gedemonstreerd worden met
zinnen als de volgende, die een idiomatische uitdrukking bevatten:
(23)a

Peter werpt Fred deze beschuldiging
voor de voeten

b

Fred krijgt deze beschuldiging door Peter
voor de voeten geworpen

(24)a

Peter zet Fred die belediging betaald

b

Fred krijgt die belediging door Peter
betaald gezet

Zelfs in deze gevallen is zowel de zin met een possessieve datief, (23)a, als de
zin met een niet omschreven indirekt objekt, (24)a, synoniem met achtereenvolgens
(23)b en (24)b. Dit is te meer opmerkelijk omdat zin (25), die formeel korrespondeert
met (20): de genitief Freds in plaats van het niet omschreven indirekt objekt Fred,
een rare zin is, alsof hij zijn ‘overdrachtelijke’ betekenis verloren heeft:
(25)

Peter werpt deze beschuldiging voor
Freds voeten

Als deze syntaktische en semantische overeenkomsten tussen de possessieve
datief en het niet omschreven indirekt objekt in aanmerking worden genomen, dan
is de veronderstelling dat de possessieve datief in de dieptestruktuur als een genitief
voorkomt, niet
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plausibel omdat er voor het niet omschreven indirekt objekt in zinnen als (19) geen
vergelijkbare genitiefbron is.
De opvatting dat zinnen als (18) niet van zinnen als (20) moeten worden afgeleid,
wordt gesteund door de volgende data.
1. Als de possessieve datief zou moeten stammen uit een prepositie-konstituent als
naar Freds hoofd in (20), dan zou de betrokken ver-plaatsingstransformatie het
6)
A-over-A-principe schenden .
2. Er is een aanzienlijk semantisch verschil tussen (26-27):
(26)

Peter brengt Fred een kop koffie op de
kamer

(27)

Peter brengt een kop koffie op Freds
kamer

Er is reden genoeg om Fred in (26) een possessieve datief te noemen, want met
de kamer wordt Freds kamer genoemd (ik denk hier aan de lezing waarin op de
kamer een prepositioneel komplement van het werkwoord is, Peter begint de
handeling dan buiten de kamer). Zin (26) drukt uit dat Fred een kop koffie krijgt,
maar zin (27) drukt alleen uit dat er een kop koffie in Freds kamer komt, maar niet
dat dit Fred aangaat.
Dat het verschil tussen de zinnen (18) en (20) minder opvalt dan het verschil
tussen de zinnen (26-27), is niet verrassend, want, praktisch gesproken, is het
7)
noodzakelijk dat Fred is waar zijn hoofd is, maar niet waar zijn kamer is . Dit
onderscheid is echter extra-linguïstisch

6)

Vergelijk ook Kayne (1975: 142-45 en 163-64). Hij merkt bovendien op (p. 164):
The coreference relation between lui and l'épaule [in Elle lui a mis la main sur
l'épaule] appears to be the same as that between lui and là où il ne fallait pas, yet
there is no convenient source for the dative within the phrase là où il ne fallait pas.

7)

Een voorbeeld vergelijkbaar met (26-27) vermeldt Von Polenz (1969: 164):
(i)

Der Regen tropft mir auf den Hut.
[(40)]

(ii)

Der Regen tropft auf meinen Hut.
[(40')]

Ich würde (40') sagen, wenn mein Hut irgendwo in der Regentraufe läge oder hinge, dagegen
(40), wenn ich ihn auf dem Kopf trüge und in der Regentraufe stünde.
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en mag geen reden zijn om tussen de zinnen (18) en (26) een syntaktisch verschil
8)
te postuleren .
Het semantisch verschil tussen de versie met de possessieve datief en de
genitiefversie kan ook met de volgende voorbeelden worden verhelderd:
(28)a

het zweet staat Fred op zijn gezicht

b.i

*Mary ziet Fred het zweet op zijn gezicht
staan

ii

*Mary ziet het zweet Fred op zijn gezicht
staan

(29)a

het zweet staat op Freds gezicht

b

Mary ziet het zweet op Freds gezicht
staan

De zinnen van (28) bevatten de possessieve datief Fred, de zinnen van (29)
bevatten de genitief Freds. Maar alleen van (29) is de b-zin grammatikaal.
Zoals De Geest (1970: 54-55) uiteenzet, kan het werkwoord zien alleen met een
infinitiefkomplement gekombineerd worden als de toestand, het gebeuren of de
handeling genoemd door het komplement voorwerp is van zuiver visueel waarnemen.
Als we zouden mogen aannemen dat de betrokkenheid van het denotatum van de
possessieve datief bij de toestand etc. waarnaar met de zin verwezen wordt, niet
9)
zonder meer visueel waarneembaar is , dan is hiermee een verant8)

Een woord als hoofd wordt vaak inaliënabel of inherent relationeel genoemd. Maar zoals uit
de vergelijking van de zinnen (18) en (26) blijkt, hoeven zulke woorden voor het Nederlands
niet gepostuleerd te worden. Personen en zaken denkt men zich in relatie tot personen of
zaken: relaties worden toegewezen door kulturele of aktuele konventies, ze liggen niet a priori
vast als wel of niet vervreemdbaar. We weten immers van Lévy-Bruhl (1914) en Uhlenbeck
(1917) dat het onderscheid in- /aliënabiliteit in talen waarin het grammatikaal relevant is, niet
van toepassing is op steeds dezelfde groepen van denotata. Zie bij voorbeeld ook Platt (1971:
60-61):
Some languages, like Pitjantjatjara clearly indicate alienable and inalienable
possessions as with:
watiku kuḷaṠa ‘the man's spear’
wati tyina ‘the man's foot’,
and interestingly family relationships are marked as inalienable:
watiku mama ‘the man's father’.

9)

Vergelijk Kayne (1975: 162) (kursivering van mij):
The ‘dative plus inalienable possession’ construction requires that, speaking imprecisely, the
dative object be envisioned as affected by the action or state referred to...
In het Frans laten de verba voir, regarder en entendre ook geen possessieve datief of een
niet omschreven indirekt objekt toe in kombinatie met een infinitiefkomplement, zie Kaynes
voorbeelden (1975: 315, resp. 321):
(i)a

??Nous lui avons vu tomber des
pierres sur la tête.

b

*Ils lui ont regardé tomber des
pierres sur la tête.

c

*Ils lui ont entendu tomber des
pierres sur la tête.
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woording gegeven van de ongrammatikaliteit van de b-zinnen van (28).
In het volgende voorbeeld kan worden waargenomen dat ook zinnen zonder een
possessieve datief kennelijk op dezelfde semantische grond geblokkeerd zijn:
(30)a

Fred heeft het zweet op zijn gezicht

b

*Mary ziet Fred het zweet op zijn gezicht
hebben

Zin (30)a is synoniem met (28)a, wat dan ook de ongrammatikaliteit van (30)b zal
verklaren.
Ik neem aan dat de possessieve datief en het niet omschreven indirekt objekt in
de basis gegenereerd worden en dat zij een en dezelfde syntaktische kategorie
vormen. Voor de duidelijkheid van de verdere uiteenzetting zal de term possessieve
datief niettemin gebruikt blijven worden.

2.2. De possessieve datief en een gepresupponeerde nauwe betrekking
In de zinnen (18) en (26) worden met het hoofd en de kamer achtereenvolgens
Freds hoofd en Freds kamer genoemd. De vraag rijst hoe dit kan worden verantwoord
binnen de opvatting dat de possessieve datief en het niet omschreven indirekt objekt
dezelfde syntaktische status hebben.
Met behulp van de gebruikelijke tests kan aangetoond worden dat er geen
possessieve relatie tussen Fred aan de ene kant en het hoofd of de kamer aan de
andere kant geasserteerd wordt met de zinnen (18)

(ii)a

*?Tu lui verras couler de la crème
dessus.

b

*Je lui regarderai tomber des pierres
dessus.

c

*Elle lui entendre couler de la crème
dessus.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

215
en (26), maar dat zo'n relatie feitelijk gepresupponeerd wordt bij het gebruik van
deze zinnen. Bij voorbeeld:
(31)

Peter slingert Fred de krant niet naar het
hoofd.

(32)

Slingert Peter Fred de krant naar het
hoofd?

In beide gevallen, een negatieve zin en een vragende zin, blijft de presuppositie
behouden dat met het hoofd Freds hoofd genoemd wordt.
Ik neem aan dat zinnen met een possessieve datief onderworpen zijn aan een
pragmatische bruikbaarheidskonditie die als volgt kan worden geformuleerd:
(33)

In het kader van de uiting wordt
aangenomen dat de toegesprokene weet
wat de nauwe betrekking is tussen het
denotatum van de possessieve datief en
iets anders dat in de zin genoemd
10)
wordt .

Er is een reeks andere konstrukties waarin de bekend veronderstelde nauwe
11)
betrekking naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke funktie vervult .
1. Allereerst kunnen genitiefkonstrukties en daaraan verwante konstrukties ter sprake
12)
worden gebracht. Bij voorbeeld :
(34)

Er zat mij een stier achterna en er zat
Jan een stier achterna. Mijn stier was
woester dan Jans stier.

Jans stier kan hier geparafraseerd worden als ‘de stier die Jan achterna zat’ en
zo moeten we Jans stier in deze kontekst inderdaad ook interpreteren. Maar de
parafrase mag niet beschouwd worden als de be-

10)

11)
12)

Kennelijk staat Kayne (1975: 170) zo'n konditie voor de geest blijkens zijn opmerking:
[In Elle lui a tué Marie-Claire] it must be known that Marie-Claire bears some close relation
to lui.
Vergelijk ook noot 6, waar Kayne spreekt van een ‘coreference relation’.
Zie voor een uitvoeriger introduktie en motivering van de notie ‘bekend veronderstelde nauwe
betrekking’ Janssen (1976a: 63-70).
Ik ontleen (34) aan Bendix (1966: 57, n. 12), maar zijn verklaring van de feiten hinkt feitelijk
op een min of meer presuppositionele en een min of meer transformationele gedachte (zie
1966: 49-50).
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tekenis van Jans stier noch als de dieptestruktuur waarvan Jans stier
transformationeel moet worden afgeleid.
Deze zienswijze kan verduidelijkt worden door tekst (34) met de volgende te
vergelijken:
(35)

Er zat Jan een stier achterna. De stier
was woest.

Ook in deze kontekst kan de stier geparafraseerd worden als ‘de stier die Jan
achterna zat’. Maar ook al is dit de juiste interpretatie, niemand zal het als de
betekenis of de dieptestruktuur van de stier opvatten. Het enige dat met de
possessieve konstruktie A-s B wordt uitgedrukt, is dat B in een nauwe betrekking
staat tot A. Het antwoord op de vraag welke nauwe betrekking van toepassing is,
behoort tot de presuppositie die geassociëerd is met de zin die de A-s B-konstruktie
bevat. Naar mijn mening geldt voor alle A-s B- en B van A-konstrukties en de hiermee
verwante konstrukties met een possessief pronomen dat ze niet getransformeerd
dienen te worden uit dieptestrukturen waarin A bijvoorbeeld subjekt of objekt is. Ik
neem daarentegen aan dat deze konstrukties direkt in de basis gegenereerd worden
(zie Horn 1975 en Schachter 1976). Het verschil tussen de volgende voorbeelden
ondersteunt deze opvatting, want ze laten zien dat er met een possessieve
konstruktie niet noodzakelijk een subjekt-predikaatrelatie of objekt-predikaatrelatie
hoeft te korresponderen:
(36)a

het vergaderen van de vakgroep

b

de vakgroep vergaderde

(37)a

het vergaderen van gisteren

b

*gisteren vergaderde

Het kan dan als een toevallig feit beschouwd worden dat (36)b semantisch
korrespondeert met (36)a.
De betekenis van een A-s B-konstruktie zou weergegeven kunnen worden als ‘B
staat in een nauwe betrekking tot A’. Het is dan een pragmatische aangelegenheid
om zo'n A-s B-konstruktie in de geschikte kontekst toe te passen, dat wil zeggen
een kontekst waarin van de toegesprokene mag worden aangenomen dat hij weet
of kan rekonstrueren welke nauwe betrekking tussen A en B in het geding is.
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Deze benadering kan al de A-s B-konstrukties op een generalizerende manier
behandelen.
2. Andere konstrukties waarin de bekend veronderstelde nauwe betrekking een rol
speelt, zijn te vinden in de volgende voorbeelden:
(38)

Fred heeft het zweet op het gezicht

(39)

bij Fred staat het zweet op het gezicht

(40)

Fred komt de wachtkamer binnen met
het zweet op het gezicht

(41)

Fred komt de wachtkamer binnen het
zweet op het gezicht

In al deze zinnen met syntaktisch verschillende, maar semantisch verwante
konstrukties wordt met het gezicht Freds gezicht genoemd.
Er moeten verschillende subtypes van de bekend veronderstelde nauwe betrekking
onderscheiden worden, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden:
(42)a

ik heb 20 meisjes in de klas

b

wij hebben 20 meisjes in de klas

(43)a

ik heb 20 leerjongens op de fabriek

b

wij hebben 20 leerjongens op de fabriek

Deze zinnen verschillen onder meer hierin dat het gebruik van de a-zinnen min
of meer is voorbehouden aan de onderwijzer van de klas en resp. aan degene die
in de direktie van de fabriek zit. Zo maar een leerling van de klas en een gewone
arbeider van de fabriek zullen de voorkeur geven aan het gebruik van de b-zinnen.
In hun mond zou de a-zin pretentieus klinken.
Maar zonder pretentieus te lijken kan een leerling wel op de geëigende manier
gebruik maken van de singularis mij in de volgende zin:
(44)

bij mij zitten 20 meisjes in de klas

Het komt me voor dat het moeilijk zo niet onmogelijk is om het gebruiksverschil
tussen de zinnen van (42-43) te verklaren zonder gebruikmaking van de notie
‘bekend veronderstelde nauwe betrekking’.
Andere verschillen blijken uit de volgende voorbeelden:
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(45)a

deze plant heeft de bessen op de grond
liggen

b

bij deze plant liggen de bessen op de
grond

(46)a

Fred heeft de kostbare boeken op de
vloer liggen

b

bij Fred liggen de kostbare boeken op de
vloer

In (45)a bestaat de nauwe betrekking tussen de bessen en de plant hierin dat de
bessen organisch met de plant verbonden zijn: ze hangen op de grond. In de situatie
van (45)b hoeft dit niet het geval te zijn: de bessen kunnen los van de plant in zijn
onmiddellijke omgeving liggen, ze kunnen zelfs van een andere plant zijn afgevallen.
In (46) is een soortgelijk verschil tussen de a- en de b-zin, maar de betrekking tussen
de boeken en Fred in (46)a bestaat erin dat de boeken Freds bezit zijn of zich onder
zijn hoede bevinden. In de situatie van de b-zin is het voldoende dat de boeken zich
in Freds onmiddellijke omgeving bevinden. De gegevens wijzen erop dat bij gebruik
van hebben bekend verondersteld wordt dat het denotatum van het subjekt kognitief
gezien hiërarchisch superieur is aan de zaak die er een nauwe betrekking mee
onderhoudt.
3. De bekend veronderstelde nauwe betrekking lijkt een sleutelbegrip te vormen
voor de analyse van nominale composita. Als we ons op het standpunt stellen dat
nominale composita niet transformationeel van onderliggende zinnen worden
afgeleid, kunnen we een verklaring geven van het opmerkelijke feit dat kinderen
rond een jaar of drie vaak van nominale composita gebruik maken, terwijl zij een
korresponderende sententiële uitdrukking dan nog niet kennen. Bij voorbeeld:
(47)

Mama, kijk. De duivenmevrouw komt
eraan.

Hier wordt met de duivenmevrouw de vrouw bedoeld die zich er bijna elke morgen
mee vermaakt om de duiven graankorrels van haar hand te laten pikken.
De zogenaamde specializering van de betekenis van produktief gevormde
samenstellingen kan dan op rekening gebracht worden van de bekend veronderstelde
nauwe betrekking tussen de denotata van de samenstellende delen van de nominale
composita. De specializering
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betreft dan, naar ik aanneem, een specializering van denotatie eerder dan van
13)
betekenis in de grammatikale zin van het woord .

3.0. Leksikale deskriptie van verba met een indirekt objekt
Nu we een nauwkeuriger beeld hebben van de syntaktische status van het niet
omschreven indirekt objekt en van de possessieve datief, resteren er een paar
deskriptieve kwesties:
(48)i

Dat een kategorie werkwoorden zowel
gekombineerd kan worden met een niet
omschreven indirekt objekt als met een
omschreven indirekt objekt, moet
generalizerend worden beschreven.

ii

Als een clause een niet omschreven
indirekt objekt bevat, dan bevat deze niet
tevens een omschreven indirekt objekt.

iii

Als een clause een niet omschreven
indirekt objekt bevat, dan bevat deze niet
tevens een prepositioneel komplement
in de funktie van plaats- of
richtingsbepaling waarin de N"
kodenotatief is met het niet omschreven
indirekt objekt.

iv

De eigenschap van zinnen met een
possessieve datief dat er een bekend
veronderstelde nauwe betrekking is
tussen het denotatum van de
possessieve datief en iets anders
genoemd in de zin, moet deskriptief
geïntegreerd worden zonder verlies van
de syntaktische identiteit van de
possessieve datief met het niet
omschreven indirekt objekt (zie konditie
33).

14)

Zoals uit het volgende zal blijken, vormen (48)i-iv een geheel van nauw met elkaar
verweven problemen; i-iii worden in par. 3.1. behandeld en iv in par. 3.2.

13)

14)

Dat het bij produktief gevormde nominale composita gaat om de specializering van denotatie,
blijkt hieruit dat steeds geldt dat bij voorbeeld een duivenmevrouw een mevrouw is, dus hoort
tot de klasse van mevrouwen.
Er zijn ook niet-werkwoordelijke predikaten die niet alleen met een niet, maar ook met een
wel omschreven indirekt objekt kunnen voorkomen. Zulke predikaten vragen om eenzelfde
behandeling.
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3.1. Verba met een niet omschreven indirekt objekt
Jackendoff (1975) beschrijft de klassen van verba die zowel transitief als intransitief
gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld breken, op een generalizerende manier
door gebruikmaking van het leksikon. Hij wijst aan zulke verba twee verschillende
lemmata toe die via morfologische en semantische redundantieregels aan elkaar
gerelateerd zijn. Hetzelfde kan worden gedaan met de klasse van verba die
gekombineerd kunnen worden zowel met een niet als met een wel omschreven
indirekt objekt (zie ook Oehrle 1976).
Neem aan dat de zinnen (49-50) achtereenvolgens de dieptestrukturen (51-52)
hebben:
(49)

Peter geeft de krant aan Fred

(50)

Peter geeft Fred de krant

(51)

(52)
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Aan het werkwoord geven kunnen dan de volgende gescheiden lemmata worden
toegekend, respektievelijk:

Deze twee lemmata kunnen via de volgende morfologische (sub a) en semantische
(sub b) redundantieregel aan elkaar gerelateerd worden:

De tweezijdig gepunte pijl wil de symmetrische relatie ‘is leksikaal gerelateerd
aan’ uitdrukken. De lemmata (53-54) moeten een verwijzing bevatten naar de
redundantieregel (55).
Het bovenstaande voorstel met inbegrip van dieptestruktuur (52), waarin P" is ø,
is erg profijtelijk omdat niet alleen (48)i ermee verantwoord wordt, maar ook (48)ii
en iii.
Binnen het geschetste kader is een generalizerende en dus een verklarende
benadering mogelijk van een bepaalde klasse van scheidbaar
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samengestelde werkwoorden, die vaak als idiosynkratisch worden opgevat. We
kunnen zo bijvoorbeeld het subkategorizatiekenmerk (57) toekennen aan het lemma
van het scheidbaar samengesteld werkwoord aangeven in de volgende zin:
(56)

Peter geeft Fred de krant aan

(57)

+ s[N"1 v"[N"3 v'[N"2 P"[Prep[aan] (N"3)ø] ]]]

Omdat er in (57) van uitgegaan wordt dat het partikel aan een ‘overblijfsel’ van
15)
een P" is , moet de informatie dat N"3 in de dieptestruktuur een deel van P" vormt,
onafhankelijk gemotiveerd worden. Bezie hiervoor de volgende feiten:
1. Het Nederlands kent het volgende doeblet:
(58)a

Fred heeft de schijn tegen zich

b

Fred heeft de schijn tegen

Beide zinnen hebben dezelfde betekenis; dit en de vormelijke overeenkomst van
beide zinnen pleiten voor een verwante oorsprong van de P" tegen zich en het
partikel tegen.
2. Het Nederlands heeft doebletten als de volgende:
(59)a

Fred krijgt de krant naar zich
toegeslingerd

b

Fred krijgt de krant toegeslingerd

Hier hebben we te maken met de varianten naar zich toe en toe. Zoals we kunnen
zien, mist de b-versie dus niet alleen het pronomen maar ook een deel van de
16)
samengestelde prepositie naar/toe . Deze laatste benadering is waarschijnlijk ook
vereist in de volgende gevallen met mee, dat als een deel van de samengestelde
prepositie met/mee kan worden opgevat.
3. Er is een vormelijk verschil tussen de volgende Engelse en Nederlandse zinnen:

15)

16)

Dit voorstel is konform Emonds' behandeling van ‘verb-particle combinations’. In Emonds
(1972) wordt beargumenteerd dat de zogenaamde partikels feitelijk preposities zijn die als
prepositiekonstituenten opgevat moeten worden.
Huybregts (1976: 356-59) stelt vast dat naar/toe in soortgelijke konstrukties als (59)a gezien
moet worden als een samengestelde prepositie.
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(60)

Fred has the wind with him / behind him
/ against him

(61)a

*Fred heeft de wind met zich mee /
achter zich/tegen zich

b

Fred heeft de wind mee / achter / tegen

Het Nederlands mist een pronomen waar het Engels him heeft. Andere
vergelijkbare doebletten zijn:
(62)a

Peter brings the letter with him

b

Peter brengt de brief mee

(63)a

Peter takes the letter with him

b

Peter neemt de brief mee

4. Nederlandse zinnen als (64)a met de prepositie bij hebben een dialektische
variant zoals (64)b:
(64)a

Fred heeft de brief bij zich

b

Fred heeft de brief bij
Ook hier ontbreekt in de b-versie een pronomen.

5. Nederlandse met-konstrukties zoals (65)a, (66)a en (67)a hebben een dialektische
variant zoals (65)b, (66)b en (67)b:
(65)a

een asbak met wat peuken erin

b

een asbak met wat peuken in

(66)a

een bordje met verboden toegang erop

b

een bordje met verboden toegang op

(67)a

ogen met wallen eronder

b

ogen met wallen onder

De b-versies missen het pronomen er. In de a-versies zijn er en achtereenvolgens
een asbak, een bordje en ogen kodenotatief.
De gevallen van (58-67) hebben een eigenschap gemeen die hoe dan ook
verantwoord moet worden. Het betreft het feit dat het refleksieve pronomen zich in
de zinnen (58)a, (59)a en (64)a niet de vorm zichzelf kan aannemen. Deze vorm
kan elders gebruikt worden om kontrast uit te drukken, bij voorbeeld:
(68)a

Peter scheert zich

b

Peter scheert zichzelf
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(69)a

*Peter scheert geen ander dan zich

b

Peter scheert geen ander dan zichzelf

Zoals uit (68) blijkt, zijn zowel zich als zichzelf mogelijk, maar in geval van kontrast
als in (69) is de a-versie ongrammatikaal. Vervolgens moet bovendien worden
opgemerkt dat de Engelse zinnen en konstrukties die met (58-67) korresponderen,
geen refleksief pronomen bevatten waar het Nederlands het reflexivum zich (en het
nietrefleksieve er) heeft. Het substandaard-Nederlands heeft in de ekwivalenten
van (58)a, (59)a en (64)a eveneens geen reflexiva: het heeft de niet-refleksieve
vorm hem in plaats van zich, terwijl de refleksieve vorm in substandaard-Nederlands
z'n eigen is. Deze met elkaar verweven feiten vereisen hoe dan ook een koherente
17)
en waarschijnlijk leksikale verantwoording .
Zowel in de zinnen (50) en (56) als in de b-zinnen van (58-67) is de N" die in de
oppervlaktestruktuur ø moet zijn, kodenotatief (als deze term in geval van
dieptestruktuur gebruikt mag worden) met een andere N" in dezelfde clause: in de
zinnen (50) en (56) is hij kodenotatief met het niet omschreven indirekt objekt, in de
b-zinnen van (58-64) met het subjekt en in de b-konstrukties van (65-67) met hun
kern. In al deze gevallen lijkt het mij de meest plausibele beschrijving om aan de aen b-versies dezelfde dieptestruktuur toe te kennen (tot

17)

Brame (1976: 113-14) vermeldt een suggestie van Emonds:
(i)

a reflexive NPi must have an
antecedent which is in some
grammatical relation to the same
verb or head as is NPi.

Deze moet de (on)grammatikaliteit verklaren van bij voorbeeld de volgende zinnen:
(ii)a

*Sue threw the shoes behind herself

b

Sue threw the shoes behind her

want ‘behind her falls outside the scope of the verb throw, and likewise for behind herself, so
that the latter constitutes a violation of the aforementioned constraint on reflexives’, dit is (i).
Maar niet alleen zinnen als van (ii) maar ook with- konstrukties als van (iii) laten de refleksieve
vorm niet toe:
(iii)a

*an ash-tray with some stumps in
itself

b

an ash-tray with some stumps in it

Omdat niet verdedigbaar is dat in it buiten het bereik van de prepositie with valt, is (i) niet
geldig gelet ook op de koherentie van de verschijnselen in (ii-iii) zoals geobserveerd in verband
met (58-67).
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en met de preterminale reeks). Het verschil tussen de versies moet dan verantwoord
18)
worden in het leksikon .

3.2. Verba met een possessieve datief
We zullen ons nu bezig houden met de kwestie genoemd onder (48)iv: een zin met
een zogenaamde possessieve datief moet beschreven worden op een manier die
overeenkomt met de beschrijving van een zin met een niet omschreven indirekt
objekt.
Laten we eens bekijken wat de beschrijving van het werkwoord zou kunnen zijn
in een zin met een possessieve datief zoals bijvoorbeeld (70):
(70)

Peter geeft Fred de krant in de hand

De vraag rijst hier hoe de relatie tussen de possessieve datief Fred en de hand
op een bevredigende manier behandeld kan worden. We kunnen ons van deze
relatie niet afmaken alsof ze een zuiver pragmatisch verschijnsel zou zijn, want op
z'n minst zou verantwoord moeten worden waarom de hand in (70) Freds hand
noemt en niet Peters hand.

18)

De status van het partikel wordt in gevallen als de volgende niet voorspeld:
(i)a

Peter raadde Fred dit boek aan

b

Peter raadde dit boek aan Fred aan

(ii)a

Peter beval Fred dit boek aan

b

Peter beval dit boek aan Fred aan

Het ligt immers weinig voor de hand het partikel aan te beschouwen als een ‘overblijfsel’ van
een dieptestrukturele P" in de vorm van aan Fred. De moeilijkheid van de b-zinnen doet zich
overigens ook voor in gevallen waar het (niet of wel omschreven) indirekt objekt niet in het
spel is, blijkens bij voorbeeld:
(iii)

Peter werkte Fred in de materie in

(iv)

Peter zat aan tafel aan

Mogelijk verkeren de scheidbare partikels in een verschillend ontwikkelingsstadium. Zo laat
Van Riemsdijk (1974: 451-52) zien dat bij voorbeeld tegen in zinnen als de volgende
verschillende eigenschappen bezit.
(v)a

Peter heeft de wind tegen

b

Peter heeft de wind pal tegen

(vi)a

Peter komt Fred tegen

b

*Peter komt Fred pal tegen

Alleen in (v)b is de specificeerder pal mogelijk.
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Als het juist is dat niet alleen pragmatische maar ook semantische presupposities
bestaansrecht hebben, dan kan aan elk van beide types een verschillende taak
worden toegekend. In funktie van de grammatikale semantiek zou de semantische
presuppositie, voor zover het om konstrukties met een possessieve datief gaat, als
taak kunnen hebben vast te leggen dat er in abstracto een nauwe betrekking bestaat
tussen konstituenten als Fred en de hand in (70). Het is verder een kwestie van
pragmatische presuppositie om te determineren welke nauwe betrekking in het
geding is: een deel-geheelrelatie als tussen de hand en Fred in (70) of een ‘gebruikt
ding-gebruiker’-relatie als tussen de kamer en Fred in (26) (precies als tussen de
denotata van den Hut en mir in zin (i) van noot 7; of een nog andere relatie als
tussen de personen genoemd met Marie-Claire en lui in het voorbeeld van noot 10).
In het geval van (70) lijken me goede gronden aanwezig om het volgende lemma
voor geven voor te stellen:

Maar (71) voldoet niet aan de eis van (48)iv omdat het lemma van geven met een
niet omschreven indirekt objekt de semantische konditie: ‘waar N"3 in een nauwe
betrekking staat tot N"4’ mist. Voor zover het gaat om het niet omschreven indirekt
objekt en de possessieve datief, kan het verschil tussen (54) en (71) echter
geëlimineerd worden door een herformulering van de eerste:
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De semantische konditie in (72) impliceert dat de relatie van kodenotatie een subtype
is van de nauwe betrekking als in (71). Deze zienswijze wordt gesteund door het
volgende.
1. Vergelijk de zinnen van (73-76):
(73)a

Peter zet Fred een pet op het hoofd

b

Peter zet Fred een pet op

(74)a

Peter zet Fred een bril op de neus

b

Peter zet Fred een bril op

(75)a

Peter doet Fred een das om de nek

b

Peter doet Fred een das om

(76)a

Peter doet Fred een ring om de vinger

b

Peter doet Fred een ring om

De gewone interpretatie van de b-zinnen wordt weergegeven door de nogal
omslachtige en allerminst gebruikelijke a-zinnen.
Nu kunnen we de b-zinnen op een generalizerende manier beschrijven omdat de
manier waarop het lemma geherformuleerd is, toestaat om deze b-zinnen in verband
te brengen met de b-zinnen en b-konstrukties van (58-67). Want in de opvatting
waarin de nauwe betrekking de betrekking van kodenotatie insluit, doet het er niet
toe of de N"3 die in de oppervlaktestruktuur ontbreekt, het geheel of een deel aanduidt
van wat door N"4 wordt aangeduid.
Bovendien is het vanuit kognitief standpunt niet onmogelijk om bij voorbeeld zich
of zichzelf in de zinnen van (68) op te vatten als slechts partiëel kodenotatief met
Peter.
2. Hebben-konstrukties laten zien dat kodenotatie berust op een betrekking die
verwant is aan de nauwe betrekking in kwestie:
(77)a

Fred heeft een kind in Australië

b

Fred heeft een kind bij zich

(78)a

Fred heeft een boek op de vloer liggen

b

Fred heeft een boek bij zich

Met een kind in (77)a, en m.m. met een boek in (78)a, wordt een kind van Fred
genoemd, of in geval van kontrast het (enige) kind van Fred en niet iets anders van
hem, bij voorbeeld een oom. In de b-
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zinnen is het allerminst noodzakelijk dat een kind of een boek van Fred genoemd
wordt met een kind of een boek. Ik interpreteer deze feiten zo, dat de kodenotatie
van zich en Fred in de b-zinnen van (77-78) een alternatief is voor de nauwe
betrekking van een kind en een boek met Fred in de a-zinnen.
Maar hebben-konstrukties kennen nog een ander alternatief, zoals blijkt uit de
volgende zinnen:
(79)

Fred heeft een kind

(80)

Fred heeft een boek

In deze gevallen is echter een betrekking tussen Fred en een kind of een boek
uitgedrukt en niet gepresupponeerd. Het is dus onmogelijk om de nauwe betrekkking
in de oppervlaktestruktuur van deze zinnen te lokaliseren.
Maar volkomen konform het voorgaande zouden we voor hebben in zinnen als
(79-80) lemma (81) kunnen postuleren:

De synonymie van paren zinnen als de volgende steunt de gedachte dat een P"
deel uitmaakt van de dieptestruktuur van zinnen als (79-80):
(82)a

the box has a lock

b

the box has a lock on it / to it

(83)a

the tree has red flowers

b

the tree has red flowers on it

En hier kunnen aan toegevoegd worden de synonieme ‘happenstance’ zinnen
van (84) (zie Menn 1972):
(84)a

I had Marge's car break down

b

I had Marge's car break down on me
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Afgezien van het punt dat de betrekking waar kodenotatie op berust, een subtype
van de nauwe betrekking in kwestie zou zijn, lijkt het mij toe dat de leksikale
beschrijving van hebben in (81) met een P" die als ø geleksikaliseerd moet worden,
ons onafhankelijke steun verschaft voor zo'n P" in (54) of (72).
THEO A.J.M. JANSSEN
Vakgroep Nederlands der R.U.G.
1

Grote Kruisstraat 2 , Groningen
November 1977
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De herdrukken van Jacques Perks gedichten
Zoals het titelblad aangeeft, is de eerste uitgave van Jacques Perks Gedichten
1)
bezorgd door C. Vosmaer en Willem Kloos . Elders is besproken dat de
ontstaansgeschiedenis van deze bundel echter ingewikkelder is, daar ook Albert
Verwey en Ds. M.A. Perk een rol hebben gespeeld bij de voorbereidende
2)
werkzaamheden . De editio princeps is ongewijzigd maar ‘vercierd’ herdrukt in
3)
4)
5)
1897 , 1898 en 1899 , terwijl tussen 1901 en 1938 - het jaar van Willem Kloos'
overlijden - een zeventiental soms vermeerderde en gewijzigde herdrukken het licht
6)
heeft gezien .

1)

Jacques Perk, Gedichten. Met voorrede van C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos, Sneek
1882. Een facsimilé van het titelblad in Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk
(1882). Met de voorrede van C. Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos, en andere door
2

Kloos geschreven Perk-beschouwingen, ed. G. Stuiveling, Zwolle 1958; Culemborg 1971 ;
3

2)
3)

4)
5)
6)

1976 ; verder aangehaald als Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk (1882).
Prof. Dr. A.L. Sötemann te Utrecht was zo vriendelijk dit artikel in een vroegere versie te
voorzien van kritische aantekeningen, waarvan een dankbaar gebruik is gemaakt.
Ph. van de Nieuwegiessen, ‘Albert Verwey over Jacques Perks Gedichten (1882)’, in De
nicuwe taalgids LXVIII (1975), blz. [22]-30 [januari 1975].
Ernst Braches, Het boek als nieuwe kunst. Een studie in art nouveau, Utrecht 1973, blz. 251,
256, 258, 259, 260, 261, 294n, 298, 301, 304, 374, 491, 492 [Proefschrift Universiteit van
Amsterdam]; verder aangehaald als Ernst Braches, Het boek als nieuwe kunst.
Ernst Braches, Het boek als nieuwe kunst, geen vermelding.
Ernst Braches, Het boek als nieuwe kunst, blz. 248, 365, 366, 504.
Een opsomming van deze uitgaven in De briefwisseling Vosmaer-Kloos, ed. G. Stuiveling,
Groningen-Batavia 1939, blz. 238-241; verder aangehaald als De briefwisseling
Vosmaer-Kloos. Eveneens op de Bibliografische kaarten betreffende Jacques Perk van het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag. In deze beide
overzichten ontbreekt echter een druk die op de ongedateerde titelpagina is aangegeven als
‘achttiende druk (tekstuitgave)’. Bij vergelijking met de drie editie's die in 1929, 1938 en 1944
zijn verschenen bij A.W. Sijthoff te Leiden blijkt het zetsel van de sonnetten in deze
‘tekst-uitgave’ identiek te zijn met dat van de zeventiende druk, de ‘grote’ Perkuitgave van
1929.
De gang van zaken is waarschijnlijk als volgt geweest. Nadat de vellen van de duurdere
zeventiende editie waren afgedrukt, zijn in het zetsel veranderingen aangebracht ten behoeve
van de goedkopere achttiende druk, een ‘tekst-uitgave’. Alle beschouwingen van Kloos werden
daaruit verwijderd en alleen de gedichten bleven over. De drukaanduiding op de titelbladzijde
en de paginering moesten natuurlijk aangepast worden en er waren verschuivingen in de
zetvormen nodig. Een bewijs voor dit laatste vormen de custoden van de vellen: bladzijde 15
heeft nummer 5! Daarbij werd echter een vergissing gemaakt met het gevolg dat de bladzijden
147-148 op een verkeerde plaats terecht kwamen. Toen in 1938 een nieuwe herdruk werd
opgelegd is deze ook achttiende genoemd, daar men blijkbaar de vorige achttiende druk, de
‘tekst-uitgave’ uit 1929, over het hoofd heeft gezien, zodat er twee drukken met de vermelding
‘achttiende’ op de titelpagina zijn ontstaan.
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Betreffende het tot stand komen van de eerste editie in 1881 en 1882 staan heel
7)
wat gegevens ter beschikking dankzij De briefwisseling Vosmaer-Kloos , G.
8)
Stuivelings opstel ‘Rondom Perks nalatenschap’ , zijn biografie Het korte leven van
9)
10)
Jacques Perk en inleiding ‘Vosmaer, Perk en Kloos’ . Over de gang van zaken
achter de schermen bij de vele herdrukken is dit evenwel niet het geval, aangezien
11)
12)
Stuivelings nota's uitsluitend de ingrijpend herziene uitgaven van 1901 , 1907 en
13)
1917 als zodanig behandelen. In de nota bij de herdruk van 1901 worden de
sonnetten in de negende jaargang van De nieuwe gids besproken, die later zijn
opgenomen in de vierde druk, waarbij de oorspronkelijke volgorde van de eerste
uitgave verloren ging. De nieuwe commentaren uit 1907 en Kloos' ‘Slotbeschouwing
over den zoogen. “Perk-strijd” van uit het kalme standpunt van den wezenlijken
Jacques Perk’ uit 1917 komen in twee afzonderlijke nota's ter sprake. Hoewel vele
dokumenten waarschijnlijk als verloren moeten worden beschouwd, zijn toch enkele
tientallen concepten, brieven en briefkaarten van Willem Kloos, S.L. en S.G.

7)
8)

De briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz. 14-35, 72-187.
G. Stuiveling, ‘Rondom Perks nalatenschap’, in G. Stuiveling, Steekproeven, Amsterdam
1950, blz. 37-74.

9)

Garmt Stuiveling, Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie, Amsterdam 1957; 1966 ;

2

3

10)
11)
12)
13)

1974 , blz. 187-199.
G. Stuiveling, ‘Vosmaer, Perk en Kloos’, in Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk
(1882), blz. 5-14.
Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk (1882), blz. 213-216.
Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk (1882), blz. 237-238.
Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk (1882), blz. 299-300.
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van Looy, Hein Boeken, M.A. Perk, C.H. van Deventer-Perk, Jeanne Kloos-Reyneke
van Stuwe en A.W. Sijthoff bewaard gebleven die enig licht werpen op een en ander
14)
en de nota's van Stuiveling niet weerspreken .
Aan het persklaar maken van de herdrukken hebben Vosmaer, Verwey en Ds.
Perk niet meer meegewerkt. Carel Vosmaer was op 12 juni 1888 te Territet aan het
meer van Genève overleden en de vriendschap tussen Albert Verwey en Willem
15)
Kloos werd in 1889 verbroken . Verder had M.A. Perk in 1882 de auteursrechten
cp de bundel verkocht aan de uitgever van de eerste druk, H. Pyttersen Tz. te Sneek,
die ze met het restant van de oplage tussen 7 oktober 1886 en 1 oktober 1891 op
zijn beurt overdroeg aan S.L. van Looy te Amsterdam, een neef van Jacobus van
16)
Looy . Te beginnen met

14)

15)
16)

Deze bevinden zich in het Willem Kloos-archief in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag,
het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum aldaar, het Frank van der
Goes-archief in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en het
A.W. Sijthoff-archief in de Universiteits Bibliotheek te Leiden; verder aangehaald als
Kloos-archief, Letterkundig Museum, Van der Goes-archief en Sijthoff-archief.
Enkele onbelangrijke briefkaarten van S.L. van Looy aan Willem Kloos zijn buiten beschouwing
gebleven.
Maurits Uyldert, De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey, deel [I], Amsterdam
1948, blz. 226-248.
H. Pyttersen Tz. vestigde zich met ingang van 15 augustus 1870 als boekhandelaar te Sneek
en gaf onder meer De vrije gedachte uit. Blijkens een circulaire in de Bibliotheek der
Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam verkocht hij
per 1 oktober 1891 zijn uitgeverij en werd lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor
Schoterland. Nadien aanvaardde hij de funktie van hoofdredakteur van de Nieuwe Arnhemsche
courant.
Over de lotgevallen van de eerste druk verhaalt Frans Bastiaanse het volgende op grond van
een persoonlijke mededeling van wijlen S.L. van Looy: ‘Deze uitgave werd weinig gewaardeerd
door het verzenlezend publiek. Eerst in 1897 kwam er een tweede druk. Onder [sic; lees:
ook?] toen eigenlijk niet, omdat het publiek in de allereerste plaats zoo bijzonder op Perks
verzen gesteld bleek, maar om bijkomstige reden [lees: redenen?]. De heer S.L. van Looy
had van den oorspronkelijken uitgever Pyttersen het restant van de 1e uitgave overgenomen,
welk restant niet werd verkocht. Toen kwam van Looy op het idee de kostbare verluchte
Perk-uitgave te geven en, toen deze de aandacht opnieuw op Perk vestigde, toén vroeg het
publiek of er geen goedkoopere uitgave was. Jawel, die was er ook en in zeer korten tijd kon
toen het restant, dat jaren lang gesluimerd had, worden opgeruimd.’; Fr. Bastiaanse, Overzicht
van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, deel IV, z. pl. [Amsterdam] 1927, blz.
294.
Van deze gang van zaken bestaat evenwel nog een andere lezing, waarschijnlijk van de hand
van S.L. van Looy, volgens welke de eerste druk eind 1896 uitverkocht raakte; [Anoniem]
[S.L. van Looy?], ‘Iets omtrent de verschillende drukken van Jacques Perk's Gedichten’, in
Uit de werkplaats van een uitgever. Mededeelingen betreffende uitgaven van S.L. van Looy,
Amsterdam november 1907, no. 2, blz. [2]. Een exemplaar van dit prospectus van Jacques
7

Perk, Gedichten is aanwezig in de Bibliotheek der Vereeniging ter Bevordering van de
belangen des boekhandels te Amsterdam.
S.L. van Looy vestigde zich met ingang van 7 oktober 1886 aanvankelijk als antiquaar en
later ook als uitgever aan de Leliegracht 12 te Amsterdam. In 1892 ging hij een maatschap
aan met H. Gerlings, maar per 1 oktober 1896 werd hij weer zelfstandig. Hij overleed te
Bussum op 30 maart 1922. Zijn zoon S.G. van Looy trad op 1 januari 1921 als vennoot tot
de firma toe.
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de prachtige geheel door T. Nieuwenhuis ‘vercierde’ editie - een monument van
17)
boekverzorgingskunst - verschenen vanaf 1897 alle verdere uitgaven bij hem,
totdat zijn fonds per 1 januari 1928 overging naar A.W. Sijthoff te Leiden, die de
18)
Gedichten nogmaals oplegde in 1929, 1938 en 1944 . Een merkwaardige samenloop
van omstandigheden wilde, dat de firma die in december 1879 zich weigerachtig
toonde Jacques Perks sonnettenkrans ‘Een ideaal’ uit te geven, omdat dergelijke
uitgaven in de regel een te groot verlies opleverden, sinds 1928 zijn inmiddels
19)
klassiek geworden Gedichten in de handel zou brengen !
Uit geen enkele herdruk blijkt dat M.A. Perk, die op 15 december 1916 te
Amsterdam hoogbejaard overleed, tussen 1883 en 1916 zich hiermee nog heeft
bemoeid. Toch is er een ingezonden brief van hem bekend, die aantoont dat hij de
lotgevallen van het werk van zijn zoon wel degelijk heeft gevolgd.

17)
18)

19)

De herdruk van 1976 is maar een schim van de oorspronkelijke uitgave en doet deze dan
ook volstrekt geen recht wedervaren.
Blijkens een circulaire in de Bibliotheek der Vereeniging ter bevordering van de belangen des
boekhandels te Amsterdam. Bij de verhuizing van Amsterdam naar Leiden werd het archief
van Van Looy vernietigd.
Jacques Perk aan C. Vosmaer, 29 december 1879; De briefwisseling Vosmaer-Perk, ed. G.
Stuiveling, Amsterdam 1938, blz. 23-28; opmerking blz. 26; verder aangehaald als De
briefwisseling Vosmaer-Perk; Jacques Perk, Brieven en dokumenten, ed. Garmt Stuiveling,
Amsterdam 1959, blz. 204-209; opmerking blz. 208; verder aangehaald als Jacques Perk,
Brieven en dokumenten.
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In de Nieuwe Rotterdamsche courant verscheen op 3 oktober 1893 dit anonieme
20)
bericht :
Naar wij vernemen, zal de Nieuwe Gids, in de twee eerste afleveringen van den
nieuwen jaargang, een groot aantal onuitgegeven verzen van Jacques Perk
mededeelen.
21)

Nog dezelfde dag reageerde Ds. Perk op deze tijding met een ingezonden brief .

Amsterdam, 3 Oct. 1893.

Aan de Redactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Mijne Heeren!
Onder de rubriek Kunst en Letteren wordt door u in het Avondblad van uw nommer
van heden medegedeeld dat, naar door u is vernomen, de beide eerste afleveringen
van den nieuwen jaargang van De Nieuwe Gids een aantal onuitgegeven gedichten
van Jacques Perk zullen bevatten.
Ik moet de juistheid van dit bericht ten sterkste betwijfelen.
Wat toch is er geschied met de letterkundige nalatenschap van mijnen
veelbelovenden en onvergetelijken zoon?
Eenige weken na zijn overlijden, in den aanvang van 1882, heb ik haar in handen
gesteld van wijlen mr. C. Vosmaer en den heer Willem Kloos, beiden letterkundige
vrienden en vertrouwden van den jongen dichter.
Op mijn verzoek namen zij de taak op zich de verzameling te schiften en daaruit
de gedichten te kiezen, die hun geschikt voorkwamen om in een bundeltje te worden
bijeengebracht en de uitgave daarvan te bezorgen.
Door de wijze waarop zij zich van die tijdroovende en zeker niet gemakkelijke
taak kweten, hebben zij zich aanspraak verworven op mijne hartelijke erkentelijkheid
en eenen dienst bewezen aan onze vaderlandsche letterkunde.

20)
21)

Nieuwe Rotterdamsche courant, 3 oktober 1893, eerste blad, A, blz. [1]. Rubriektitel ‘Letteren
en kunst’.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 4 oktober 1893, tweede blad, blz. [3]. Rubriektitel ‘Letteren
en kunst’.
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*)

Na de verschijning van het keurig uitgevoerde bundeltje ontving ik alle schrifturen
terug. Met beide heeren kwam ik toen overeen niets van dit alles ooit te laten
drukken. Het beste van Jacques Perk's letterkundige arbeid toch was opgenomen
in dien bundel. De rest, minder rijpe vruchten van zijn groot talent, en wier
mededeeling zijnen naam eer afbreuk zou doen dan dien verhoogen, moest om die
reden naar het oordeel der h.h. Vosmaer en Willem Kloos onuitgegeven blijven.
Aan die afspraak getrouw heb ik sinds meer dan eens geweigerd iets uit de
letterkundige nalatenschap van mijnen zoon ter plaatsing in weekblad of tijdschrift
af te staan. En nu kan ik mij niet voorstellen dat iemand ter wereld in het bezit is
van een aantal verzen van Jacques Perk, tenzij hij daarvan indertijd kopie hebbe
genomen, en daarbij - hoe men de vrijheid zou kunnen nemen tot eene uitgave
21
daarvan zonder mijne toestemming en zelfs buiten mijne voorkennis over te gaan
bis)
.
Het is op grond van deze overweging dat ik meende de juistheid van bovenbedoeld
bericht te moeten betwisten.
Hoogachtend,
Uw. dienstw.,
M.A. PERK.
Daar Ds. Perk in 1882 wel de rechten op de gedichten in de bundel had verkocht
22)
aan de uitgever , maar blijkbaar niet op het werk dat toen onuitgegeven bleef, kon
hij inderdaad met klem protesteren tegen de voorgenomen publikatie van deze
laatste teksten zonder zijn voorafgaande toestemming. In dit licht bezien is het
merkwaardig dat er niets bekend is van eerder openlijk bezwaar zijnerzijds tegen
het

*)
21 bis)
22)

Gedichten van Jacques Perk, met voorrede van mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem
Kloos, Sneek 1882.
bis) Ds. Perk vergeet, dat hij in 1882 aan Carel Vosmaer en Willem Kloos elk een handschrift
had geschonken.
Pyttersen [H. Pyttersen Tz.], ‘De strijd om Perk’, II, in Nieuwe Arnhemsche courant, 26 februari
1902, blz. [2]-[3]; opmerking herdrukt in De nieuwe taalgids LXVIII (1975), blz. 30.
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23)

openbaarmaken van gedichten door Betsy Perk in De leeswijzer , Willem Kloos in
24)
25)
De nieuwe gids en een anonymus in De portefeuille , waarvoor alle drie naar alle
waarschijnlijkheid gebruik maakten van handschriften die in hun bezit waren of van
door hen vervaardigde afschriften. Ondanks bovenstaande ingezonden brief, die
aan Willem Kloos wel niet onbekend zal zijn gebleven, drukte hij toch zevenenzestig
gedichten af in De nieuwe gids van oktober 1893, december 1893 en februari 1894.
Nadat S.L. van Looy zonder Willem Kloos te raadplegen eerst de kostbare tweede
en daarna de tweede en derde ‘goedkoope’ uitgave had laten verschijnen door de
26)
editio princeps eenvoudig na te drukken , verscheen in november 1901 de vierde,
27)
‘vercierd’ door J.G. Veldheer . Deze heeft veel stof doen opwaaien, daar Kloos 35
sonnetten uit De nieuwe gids van 1893 en 1894 heeft opgenomen en de
oorspronkelijke rangschikking gewijzigd. Tevens liet hij de voorrede van Vosmaer
vervallen en verving zijn eigen inleiding door de beschouwing ‘Jacques Perk's kunst,
28)
historisch en aesthetisch beschouwd’ .

23)
24)
25)

26)
27)

28)

Jacques Perk, ‘Mij waaien luwe zomerluchten tegen’, in De leeswijzer VI (1889-1890), 15 mei
1889, blz. 7; 1 november 1889, blz. 159-160.
Jacques Perk, ‘Het lindeblad’ en ‘Serenade aan Mathilde’, in De nieuwe gids VI (1891)
[1890-1891], deel I, blz. [311]-[312] [december 1890].
Jacques Perk, ‘O, avondwindje’ en ‘Ik had een droom’, in De portefeuille XIII (1891-1892), 4
april 1891, blz. 670-671. Hieraan voegde de redaktie [Taco H. de Beer] de noot toe: ‘Ons
welwillend door een vriend van den te vroeg gestorven dichter afgestaan’. Tegen deze
publikatie protesteerde Willem Kloos in De portefeuille XIII (1891-1892), 25 april 1891, blz.
711, met een ‘Ingezonden brief’; hieraan is anoniem [Taco H. de Beer] een ‘Naschrift’
toegevoegd. Willem Kloos reageerde op zijn beurt met een ‘Ingezonden’ in De portefeuille
XIII (1891-1892), 9 mei 1891, blz. 750, gevolgd door een anoniem [Taco H. de Beer] ‘Naschrift’.
Willem Kloos aan J.B. Schepers, 10 december 1901; zie hiervoor blz. 248-254; opmerking
blz. 250.
Ernst Braches, Het boek als nieuwe kunst, blz. 248, 365, 366, 512. Op de geschiedenis van
de Perk-waardering - waarbij de reakties op de verschillende uitgaven zoals Kloos die heeft
bezorgd niet veronachtzaamd mogen worden - hoop ik elders nog eens terug te komen.
Jacques Perk, Gedichten. Met voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer.
4

4e Druk, Amsterdam 1901, blz. [5]-30; verder aangehaald als Jacques Perk, Gedichten ;
Jacques Perk, Gedichten volgens de cerste druk (1882), blz. 217-235.
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Van een op 12 april 1901 gedateerde brief van S.L. van Looy aan Willem Kloos geschreven naar aanleiding van het uitverkocht raken van de derde druk - is enkel
dit fragment bekend:
Wat dunkt u, naar aanleiding daarvan, een nieuwe uitgaaf gereed te willen maken,
nl. door bijvoeging en rangschikking der verzen indertijd in de N.G. opgenomen,
verder door weglating der beide voorredenen om daarvoor een nieuwe door u in de
29)
plaats te geven?
Enkele dagen later ontwierp Willem Kloos het volgende antwoord:

30)

Willem Kloos Aan S.L. van Looy
Concept
14 April 1901.
Waarde Heer,

Voor het door u geboden honorarium van ƒ 100 wil ik de bezorging der nieuwe editie
van Jacques Perk op mij nemen. Maar daar ik de oude jaargangen NG, bij Versluys
verschenen niet meer in bezit heb, heb ik den heer Boeken gevraagd, of hij ze had
en of hij ze mij dan zou willen leenen. Mocht de heer Boeken ze echter niet hebben,
zoudt gij zelf dan misschien bedoelde afleveringen voor een paar weken kunnen
31)
leenen aan mij.

29)

Jacques Perk, Gedichten. Bezorgd door Willem Kloos. Boekversiering door J.B. Heukelom.
Zevende geheel volledige uitgave, Amsterdam 1907, blz. 253 [november]; verder aangehaald
7

30)
31)

als Jacques Perk, Gedichten ; Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk (1882), blz.
257.
Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
De jaargangen I-IX van De nieuwe gids waren van oktober 1885 tot en met juli 1894 uitgegeven
door W. Versluys. Na de crisis verscheen deze periodiek niet van september 1894 tot februari
1895, toen S.L. van Looy begon met de uitgave van een ‘Nieuwe reeks’, onder redaktie van
Willem Kloos en H.J. Boeken. Het is mogelijk dat Van Looy de nog overgebleven jaargangen
en losse nummers heeft overgenomen van Versluys.
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Een voorrede zal ik schrijven. Maar het geld had ik gaarne op eens uitbetaald na
ontvangst door u der copy. Daar zult gij zeker niet op tegen hebben.
Met bel. gr. ook namens mijn vrouw
hoogachtend
dw
W.K.
32)

Aan Boeken 15 April om de verzen gevraagd
Op dit verzoek antwoordde de laatste:

33)

Hein Boeken aan Willem Kloos
[plaats noch datum]
Beste Willem,

34)

Dank voor je bemoeiingen en de bezending . Ik ben juist aan het opruimen van al
mijn boeken, en zend je zoodra ik ze gevonden heb, de gevraagde afleveringen. Ik
35)
ben nog niet klaar met mijn stuk .
Hartelijk gegroet van
tt
Hein
Jac. v Looy verzoekt mij den uitgever er aan te herinneren dat hij zich geabonneerd
heeft op de N.G. maar nog niets ontvangen heeft.
Enkele dagen later berichtte Hein Boeken dat hij de gewenste afleveringen inmiddels
naar Den Haag had gezonden.

32)
33)
34)
35)

De brief van Willem Kloos aan Hein Boeken van 15 april 1901 is tot nu toe niet teruggevonden.
Berust in het Letterkundig Museum; afgestempeld Amsterdam 19 april 1901.
Het is niet duidelijk wat Boeken bedoelt met ‘de bezending’.
Hein Boeken, ‘Aantekeningen over kunst’, in De nieuwe gids XVI z.j. [1900-1901], blz. [425]-430
[mei 1901].
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36)

Hein Boeken aan Willem Kloos
Beste Willem,
37)

Zooeven ontvang ik je briefkaart . Ik verzend nu maar dadelijk mijn stuk, hoewel
38)
de 3 laatste pagina's nog maar in klad zijn .
Vrijdagavond heb ik je een pak gezonden bevattende alle duplic. afleveringen
N.G. die ik nog had. Ik hoop dat jij daar nog wat aan hebt. Die 2 waar je me om
39)
vroeg zijn er ook bij .
Hartelijk gegroet van
tt.
Hein.
22 April 1901.
Uit het fragment van de op 12 april 1901 gedateerde brief blijkt duidelijk dat de
uitgever Van Looy het initiatief tot de fundamenteel herziene vierde druk van Jacques
Perks Gedichten heeft genomen. Het is echter volstrekt onduidelijk op grond waarvan
Kloos en Van Looy hebben kunnen besluiten teksten die nog het eigendom waren
van de familie Perk in deze bundel op te nemen. Er zijn drie brieven uit latere tijd
bekend, waarin passages voorkomen die er op wijzen dat de rechthebbenden het
in dit opzicht dan ook niet eens zijn geweest met de handelwijze van de bezorger
en de uitgever. De eerste is een antwoord van Ds. M.A. Perk aan Frank van der
Goes, geschreven enkele maanden na het verschijnen van de vierde druk in
november 1901.

40)

M.A. Perk aan Frank van der Goes
Amst 17[?] Jan 1902
Waarde Heer

Op beide vragen moet ik ontkennend antwoorden. Ik heb mijne

36)
37)
38)
39)
40)

Berust in het Letterkundig Museum.
De briefkaart van Kloos aan Boeken is tot nu toe niet teruggevonden.
Zie noot 35, blz. 239.
Boeken vergist zich in zoverre, dat de sonnetten van Jacques Perk in drie afleveringen van
De nieuwe gids hadden gestaan.
Berust onder signatuur 908 in het Van der Goes-archief. De brief van Frank van der Goes
aan M.A. Perk is tot nu toe niet teruggevonden.
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41)

zuster niet opgedragen het stuk in te zenden bij uw Blad , en evenmin kan ik U
machtigen bij plaatsing medetedeelen dat het met mijne voorkennis en instemming
gepubliceerd wordt.
Wel heb ik gewichtige grieven zoowel tegen den Heer Kl. als tegen den Heer v
Looy die zonder mij zelfs van zijn plan kennis te geven, laat staan mijne toestemming
te vragen, den derden en vierden druk ter perse legde, wier verschijning ik bv eerst
uit de couranten te weten kwam. Ik heb den Heer v L mijne grieven rondweg
42)
meegedeeld . Maar er bij gevoegd, dat ik te veel verplichting had aan den Heer K.
voor al hetgeen hij gedaan had om mijn zoon den rang in onze hedendaagsche
letterkunde te doen innemen, welken hij thans bezit om hem in de openbaarheid
ter verantwoording te roepen voor het eigenmachtig beschikken over de litterarische
nalatenschap van Jacques die alleen toebehoort aan zijn erfgenamen.
De Heer v Looy heeft in zijn beantwoording van mijne letteren van zijn dank
43)
betuigd voor mijn loyaal schrijven .
Gij voelt dus dat ik niet anders dan ontkennend op uw beide vragen moet
antwoorden.
Ik zend nu aan mijne zuster èn uw brief en een copie van dit mijn antwoord en
44)
voeg daarbij haar stuk voorzien van enkele kantteekeningen , aanduidend enkele
onjuistheden in de voorstelling met den raad het te veranderen in een particulieren
45)
brief aan den Heer K. te Zwolle en dezen, wiens naam en adres zij niet kent, maar
die bij U als hoofdred. van het weekblad bekend moeten zijn, door uwe vriendelijke
tusschenkomst dat schrijven te doen toekomen.
Hoogachtend en met vriendelijke groeten
de uwe
M.A. Perk

41)

42)
43)
44)
45)

Waarschijnlijk wordt hiermee het maandblad De nieuwe tijd bedoeld - aan het slot van dit
schrijven abusievelijk aangeduid als een weekblad - waarvan Frank van der Goes inderdaad
redakteur was.
De brief van M.A. Perk aan S.L. van Looy moet als verloren worden beschouwd.
De brief van S.L. van Looy aan M.A. Perk is tot nu toe niet teruggevonden.
Deze bescheiden zijn tot nu toe niet teruggevonden.
Het is niet duidelijk wie hiermee wordt bedoeld.
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De tweede, geschreven op postpapier van het American-Hôtel te Amsterdam, is
eveneens van Ds. Perk.

46)

M.A. Perk aan J.B. Schepers

Amsterdam, 25 Juni 1915
Waarde Heer Schepers
[...].
Uit de brieven van mijne zuster heb ik gezien dat zij in 1902 reeds Kloos en Hein
Boeken gesommeerd heeft de uit het kistje met Jacques schrifturen ontvreemde
47)
stukken terug te geven . Derhalve wisten die al 13 jaren geleden dat ook ik hen
van dat feit verdacht. En nooit hebben zij tegen die verdenking gereageerd of
geprotesteerd of haar met verontwaardiging afgewezen. En misschien is dat feit
wel de oorzaak, dat Kloos zoo in het geniep den vierden en de latere drukken heeft
bezorgd. Hij wilde, denk ik, liefst niet met mij in correspondentie treden over Jacques'
gedichten en duchtte misschien dat ik hem tot verantwoording zou roepen.
46bis)
Dat is maar een invallende gedachte .
Nu word ik moei en dien ik te eindigen.
Alleen nog dit. Betsy schreef over de uitgaaf van Jacques Perk, voor 't jonge
Nederland der 20 eeuw geschetst in 2 deelen en drukte haar overtuiging uit, dat
men over die 2ln, het 2de allerlei opstellen en stukken bevattende van Jacques'
alles behalve meesterstukken: en zelfs m.i. niet zeer gelukkige producten, door dat
opnemen van rijp en groen (zeer buiten mijn voorkennis en in geen geval met mijn
48)
goedvinden., - een geheel mislukte pennevrucht is geworden .
[...].
Hartelijk gegroet en tot weêrziens
Hoogachtend de uwe
M.A. Perk

46)
47)

46bis)
48)

Berust in het Letterkundig Museum.
Waarschijnlijk heeft J.B. Schepers in 1902 met Betsy Perk gecorrespondeerd over het
zoekgeraakte drama ‘Herman en Martha’ en deze brieven in 1915 aan Ds. Perk ter inzage
gegeven, die tot nu toe niet zijn teruggevonden.
Deze opmerking is niet duidelijk, daar de vierde druk in november 1901 is verschenen. Bedoelt
Ds. Perk dat Kloos toen al heeft kunnen vermoeden dat hij verdacht werd?
Deze zin, geschreven door een tachtigjarige, is niet correct gebouwd.
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De derde is van Henriëtte Perk en gaat nagenoeg helemaal over een
49)
Mathilde-handschrift , dat in 1916 bij de familie Perk was zoekgeraakt, maar later
blijkbaar toch weer boven water is gekomen. In deze brief komt de volgende passage
voor:

50)

C.H. van Deventer-perk aan Willem Kloos
[Utrecht,] 6 September [1916]

Hooggeachte Heer,
[...].
Wat betreft uw aandeel in den roem van Jacques wil ik graag erkennen daarvoor
gevoelig te zijn. Ik meende dat U welbekend was, hoe mijn vader en alle familie-leden
uw bemoeiingen voor de eerste uitgave zeer gewaardeerd hebben.
51)
Over de latere uitgave wil ik niet oordeelen, doch gaarne aannemen, dat U
daarbij ook geleid is door uw beste gevoelens voor de nagedachtenis van mijn
broeder.
[...].
Vooral de brief van M.A. Perk aan Frank van der Goes van 17 januari 1902 en zijn
latere opmerking uit 1915 dat Willem Kloos ‘in het geniep’ de vierde en latere drukken
heeft bezorgd, tonen aan dat dit zonder toestemming van de rechthebbenden is
gebeurd, al hebben zij uit dankbaarheid voor wat Willem Kloos had gedaan om het
werk van Jacques Perk bekend te maken niet openlijk daartegen

49)

50)
51)

Het betreft hier met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het zgn. hs. P. De door G.
Stuiveling in 1941 voorgestelde aanduiding van de drie handschriften der ‘Mathilde’-krans
met V, K en P is overigens minder gelukkig. Deze berust immers op de toevallige
omstandigheid dat op een bepaald ogenblik C. Vosmaer, Willem Kloos en M.A. Perk elk een
handschrift in eigendom hadden. Sindsdien zijn deze echter op heel andere plaatsen
terechtgekomen, zodat het veel zinvoller is een aanduiding te kiezen die de ontstaansvolgorde
duidelijk laat uitkomen; bijvoorbeeld hs. I (= V), hs. II (= K) en hs. III (= P).
Jacques Perk, Mathilde-krans, deel I-III, ed. G. Stuiveling, Den Haag 1941.
Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt hier de vierde druk van 1901 bedoeld.
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geprotesteerd. Ook blijkens de brief van Willem Kloos aan S.L. van Looy van 28
augustus 1907 was Ds. Perk het in dat jaar nog steeds niet eens met de gang van
zaken rond de befaamde vijfendertig sonnetten, gezien de opmerking ‘[...], en ik
ben niet vrij om de Mathilde te completeeren maar zou alles moeten laten zooals
52)
het een kwarteeuw geleden was [...].’ . In zijn schrijven aan Willem Kloos van 9
53)
december 1916 verklaart S.L. van Looy echter nadrukkelijk dat hij het auteursrecht
van alle gedichten heeft krachtens een overeenkomst tussen hem en Ds. Perk en
diens erfgenamen. Het is evenwel allerminst duidelijk wanneer dit contract is
gesloten, dat alleen betrekking gehad kan hebben op de sonnetten die aan de vierde
druk van de Gedichten in 1901 zijn toegevoegd, daar Van Looy de rechten op de
bundel van 1882 had overgenomen van de uitgever H. Pyttersen Tz. Het is mogelijk
dat een dergelijke schriftelijke overeenkomst pas tot stand is gekomen naar
aanleiding van de verwikkelingen rond het Leidse proefschrift van A.C.J.A. Greebe
54)
in 1914, 1915 en 1916 , waarbij de auteursrechten ook een rol hebben gespeeld
in verband met een beraamde nieuwe uitgave van de ‘Mathilde’-krans door de
55)
laatste .
De vierde druk verscheen in november 1901, in dezelfde tijd dat Betsy Perk werkte
aan haar boek Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met
56)
onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter . In het kader
van haar voorbereidingen heeft ze aan Frank van der Goes als goede vriend van
57)
haar overleden neef schriftelijk om inlichtingen gevraagd . Naar aan-

52)
53)
54)
55)

56)
57)

Zie hiervoor blz. 262.
Zie hiervoor blz. 272.
A.C.J.A. Greebe, Jacques Perk's Mathilde-cyclus in den oorspronkelijken vorm hersteld,
's-Gravenhage 1915 [Proefschrift Rijks Universiteit te Leiden].
A. Greebe, ‘Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid’, in Boekenschouw VIII (1914-1915),
blz. 264-268 [december 1914]. A. Greebe, ‘J. Perk's gedichten als schoollectuur’, in Weekblad
voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs XI (1914-1915), 24 december 1914, blz. 407-412.
Rubriektitel ‘Ingezonden’.
Ernst Braches, Het boek als nieuwe kunst, blz. 373 en 515; verder aangehaald als Betsy
Perk, Jacques Perk.
Betsy Perk aan Frank van der Goes, 8 november 1901; berust onder signatuur 908 in het
Van der Goes-archief.
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leiding van haar brief en de pas verschenen vermeerderde herdruk van Jacques
Perks Gedichten heeft Frank van der Goes zich blijkbaar tot Willem Kloos gewend
met de vraag of hij er wel goed aan zou doen op het verzoek van Betsy Perk in te
58)
gaan . Tegelijkertijd heeft hij hem enkele vroege gedichten van Jacques Perk
gezonden om deze eventueel in een volgende herdruk van de bundel op te nemen.
Op zijn brief heeft Kloos als volgt geantwoord:

59)

Willem Kloos aan Frank van der Goes
Den Haag
Regentesselaan 176.
22 Nov. 1901
Amice,

Het deed mij erg veel pleizier, dat je mij naar mijn opinie in deze vroegt. Want ik
vind dat wij beiden, als vrienden van Jacques, de verplichting hebben, tenminste
als 't geval op onzen weg komt, te zorgen, dat er zoo weinig mogelijk gebeurt, wat
de nagedachtenis van Jacques Perk, als Nederlandsch auteur, schade zou kunnen
doen, of tenminste eer schade dan voordeel.
Dat nu Mej. Betsy Perk, die vroeger nooit om het werk van Jacques heeft
60)
gegeven , omdat dat werk geheel buiten en boven haar eigen sfeer ligt, thans, nu Jacques geheel door zichzelf en wat zorg van anderen, eenigen naam heeft
gekregen, - in haar ijdelheid van bejaarde bloedverwante op 't idee is gekomen, om
zelf óok een duit

58)
59)
60)

Berust niet in het Kloos-archief en het Letterkundig Museum.
Berust onder signatuur 906 in het Van der Goes-archief en een concept onder signatuur 69
F 13 in het Kloos-archief.
Deze opmerking is niet geheel juist, daar Betsy Perk blijkens twee publikaties in 1883 en
1889 heeft getuigd van haar bewondering voor Jacques Perk.
a) B. Perk, ‘Mysteriën. Sonnetten septuor. Toegewijd aan haar broeders zoon, wijlen den
dichter Jacques Perk, geboren 10 juni 1859, overleden 1 november 1881’, in De toekomst.
Tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, zesde reeks, tweede jaargang, deel XXVII (1883),
blz. 74-78.
b) Betsy Perk, ‘Herinnerings-loover bij de achtjarige groeve van Jacques Perk (op 22-jarigen
leeftijd, overleden 1 nov. '81)’, in De leeswijzer VI (1889-1890), 1 november 1889, blz. 157-161.
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in het zakje te leggen, en zich te laten gelden als de tante des beroemden neefs,
dat is een zwakheid van haar, die men haar wel met een glimlach mag vergeven,
maar waar verstandige menschen toch moeilijk aan kunnen meêdoen, vind je niet?
Ik heb de verzen, die ik mij voor een groot deel, herinneren kon, reeds in 81
gelezen te hebben, nog eens à tête reposée overgelezen, en ik ben zeker, dat
Jacques' reputatie, als dichter, door de publicatie in geen enkel opzicht winnen zou.
t Zijn krabbeltjes en rijmpjes, zooals andere kinderen óok wel eens maken, zonder
daar later meê door te gaan, en die bij menschen, die Jacques Perk gekend hebben
en van zijn werk houden, misschien een kortstondig succès de curiosité kunnen
hebben, maar waar het groote publiek om lachen zou. Dat zal het trouwens doen
61)
over het heele boek van Betsy: Ik zal niet in 't publiek over 't boek gaan schrijven ;
want waarom dat mensch haar pleizier te misgunnen? Ik wil je hier slechts een paar
staaltjes geven, waar je je in verkneuteren kunt:
Op blad. 14 van het boek van B. Perk staat (over Betsy's romankunst gesproken.)
‘Dat eerste boek (van B. nl) had hij door menig ander zien volgen, en iemand die
boeken schreef, zóó boeiend, dat hij ze tot den einde toe moest doorvliegen, had
hij niet eenvoudig lief, maar vereerde hij als een wezen van een hooger ras’.
Op blad. 19 staat: ‘en ik bleef bij haar (nl bij de een of andere “kinderlooze
weduwe”) om Valkenburg straks tot haar huidige vermaardheid te brengen.’
Naar deze twee eerste vellen te oordeelen, die Reddingius zoo vriendelijk was
62)
mij te zenden , is het een kostelijk-grappig boek.

61)

62)

In tegenstelling tot wat Kloos hier schrijft, heeft hij dit boek uiteindelijk toch besproken: Willem
Kloos, ‘Literaire kroniek’, in De nieuwe gids XVIII (1903) [1902-1903], blz. [245]-257 [december
1902]; herdrukt als ‘LXXXVII Jacques Perk en Betsy Perk’, in Willem Kloos, Nieuwere
literatuur-geschiedenis, deel IV, Amsterdam 1906, blz. [192]-206 [februari].
Joannes Reddingius was samen met S.L. van Looy de uitgever van Betsy Perks boek.
Het is merkwaardig dat de twee eerste vellen blijkbaar al in november 1901 gezet waren,
terwijl Lodewijk van Deyssel pas op 28 februari 1902 de bladzijden 73-82 ter correctie kreeg
toegezonden in verband met de briefwisseling tussen J.A. Alberdingk Thijm en Jacques Perk.
De mogelijkheid bestaat dat de bladzijden 1-32 eerder gezet zijn, daar ze misschien bestemd
waren voor de reisexemplaren van de uitgever. Zie voor de rol van Van Deyssel bij het
persklaar maken van dit boek mijn ‘Jacques Perk en J.A. Alberdingk Thijm’, in Handelingen
van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis,
deel XXXI (1977) [maart 1978], blz. [197]-242.
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Ik zit er bijna dagelijksch in te genieten en de titel zou, vind ik, eigenlijk zóó moeten
luiden:
‘Allerlei komische en gevoelige avonturen van de algemeen-vermaarde Betsy
Perk, (b:v: hoe ze, vlak vóór een troepje boeren op straat kwam te vallen, en daarna
zes weken op een ziekenstoel moest liggen) benevens iets over haar óók beroemden
neef, wiens beroemdheid zij altijd heeft erkend en bewonderd, en zelfs heel duidelijk
heeft voorzien, op 's dichters zesde jaar of daaromtrent.’
Want de spil van het heele boek; waarom alles draait, is geenszins Jacques Perk,
maar, integendeel, de tante, in hoogst eigen persoon.
Ik herhaal dus nog eens: ik ben je blij-dankbaar, dat je mij naar mijn opinie vraagt:
en ik kan je geen anderen dan den vriendschappelijk-gezinden raad geven: Laat
de nagedachtenis van je ouden vriend Jacques Perk bij jou in eere blijven, zooals
zij dat, naar mijn beste vermogen, ook bij mij steeds is geweest, en steun niet het
zwakhoofdig bedrijf eener met zich zelf pralende oude dame: want dat te steunen
zou geenerlei voordeel kunnen brengen aan het eenige, waarom het een verstandig
mensch hier te doen mag zijn, nl. het in eere houden van Jacques Perk's naam.
Ik merkte, dat mijn papier òp was, en heb toen een stukje van mijn vrouw gekregen.
't Is dus geen slordigheid, dat ik zoo doe.
Met vriendel. gr. en oprechten dank, dat je mij de gelegenheid wou geven, hier,
natuurlijk onder vier oogen, mijn opinie te uiten, verblijf ik als steeds
tt
Willem Kloos.
In een brief van Willem Kloos aan Lodewijk van Deyssel van 24
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63)

april 1903 komt de mededeling voor dat hij Frank van der Goes in geen zeven
[daarna veranderd in: negen] jaar had ontmoet:
‘[...] en het eenige wat ik in al dien tijd persoonlijk van hem heb gemerkt, is dat hij
mij een paar oude verzen van Jacques Perk heeft gestuurd, of die soms opgenomen
konden worden in een nieuwen druk van den bundel. Die verzen waren niet mooi,
64)
en ik heb ze hem dus met vriendelijken dank doen toekomen’ .
Naar aanleiding van de vierde druk heeft J.B. Schepers twee brieven aan Willem
65)
Kloos geschreven . De eerste bevatte met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid een aantal vragen over de veranderingen die Kloos daarin had
aangebracht, terwijl de tweede een gepubliceerde beschouwing over de voorrede
66)
van Vosmaer vergezelde. Op het eerste schrijven antwoordde Kloos:

67)

Willem Kloos aan J.B. Schepers
Den Haag
Regentesselaan 176.
10 Dec. 1901.
Geachte Heer,
68)

Voordat ik er toe kom, om uw Alwin te lezen, wil ik u even inlichten over uw vragen,
Perk en zijn werk betreffende, daar dat het allermeeste spoed vereischt.

63)
64)

65)
66)
67)
68)

Volgens vriendelijke mededeling van Dr. Harry G.M. Prick te Delft, beheerder van het Van
Deyssel-archief.
Hoewel Kloos met deze opmerking de indruk wekt dat hij Van der Goes sinds de krisis rond
De nieuwe gids in de zomer van 1894 niet meer persoonlijk heeft ontmoet, bevinden zich in
het Van der Goes-archief enkele briefjes van zijn hand uit de jaren 1894-1903 die aantonen
dat er tussen beiden nog wel schriftelijk contact is geweest.
Deze berusten niet in het Kloos-archief en het Letterkundig Museum.
J.B. Schepers, ‘De weggelaten voorrede van Vosmaer’, in De Amsterdammer, 9 maart 1902,
blz. 4-6.
Berust in het Letterkundig Museum.
J.B. Schepers, ‘Uit “Alwin”. Lieries woudspel in 5 bedrijven’, in De nieuwe gids XVIII (1903)
[1902-1903], blz. [295]-305 [januari 1903].
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69)

Het doet mij pleizier, dat gij mij schrijft, vóórdat uw stuk gepubliceerd wordt ; want
70)
ik herinner mij, vroeger een ander stuk van u gelezen te hebben , waarin gij iets
dergelijks beweert als nu. Ik heb, reeds toen, u daarover willen schrijven, maar door
drukte met andere dingen ben ik daar niet dadelijk toe gekomen, en ten slotte is het
in het vergeetboek geraakt. Daarom neem ik dan ook des te grager deze nieuwe
gelegenheid te baat, om u even op de hoogte te brengen van de feiten, zooals zij
zijn.
In het laatst van zijn kortstondig leven heeft Perk ernaar gestreefd, onder den,
wat men noemde ‘klassieken’, maar, beter gezegd, vlaken gladmakenden invloed
van Mr. C. Vosmaer, zijn Mathilde zoogenaamd te beschaven eenigszins, d.w.z.
het typische en karakteristieke, zooals hij het zelf gezien had en gezegd, op sommige
plaatsen weg te maken, en te vervangen door banaal en abstract gefraseer. Ik heb
daar vroeger reeds voorbeelden van gegeven in mijn stuk over ‘Vosmaer en de
71)
moderne Hollandsche Literatuur’ (Veertien Jaar Literatuurgesch. 2e deel) .
72)
En wel deze drie:
I. Perk had oorspronkelijk geschreven:
‘De Godheid troont diep in mijn trotsch gemoed’
Vosmaer woû daarvoor hebben:
En goddlijk leven gloeit in mijn gemoed
73)
en Jacques Perk zwichtte .

69)
70)
71)

4

J.B. Schepers, ‘[Bespreking van Jacques Perk, Gedichten ]’, in De Amsterdammer, 26 januari
1902, blz. 6.
J.B. Schepers, ‘Iets over de grotsonnetten uit de “Mathilde”’, in Taal en letteren XI (1901),
blz. [27]-38.
Willem Kloos, ‘Vosmaer en de moderne Hollandsche literatuur’, in De nieuwe gids VI (1891)
[1890-1891], deel I, blz. [293]-310; over Jacques Perk blz. 294-302 [december 1890]; herdrukt
als ‘Vosmaer en de moderne Hollandsche literatuur’, in Willem Kloos, Veertien jaar
literatuur-geschiedenis, deel II, Amsterdam 1896, blz. [186]-206; over Jacques Perk blz.
2

72)
73)

3

4

187-195; 1898 ; 1904 ; 1925 .
Ontleend aan sonnet LIV ‘Hemelvaart’.
Willem Kloos vergist zich hier. In zijn antwoord op Vosmaers niet bewaard gebleven kritische
opmerkingen bespreekt Jacques Perk deze verandering niet, zodat het zeer onwaarschijnlijk
is dat Vosmaer deze wijziging heeft voorgesteld; Jacques Perk aan C. Vosmaer, 22 augustus
1881; De briefwisseling Vosmaer-Perk, blz. 76-79; Jacques Perk, Brieven en dokumenten,
blz. 360-362. In de uitgave van 1882 is de eerste lezing op verzoek van Kloos hersteld; Willem
Kloos aan C. Vosmaer, 11 september 1882; De briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz. 167-169.
C. Vosmaer aan Willem Kloos, 22 oktober 1882; De briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz. 171.
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II. J.P. had geschreven:
De rondende afgrond...
Maar Vosmaer wilde
De ronde ruimte...
74)
(zoo heeft het indertijd reeds in den Spectator gestaan) .
III. Perk had geschreven:
Tot boven 't licht zij lichter licht gemoet.
Maar Vosmaer raadde hem aan, te schrijven:
Tot boven 't licht zij lichter licht ontmoet.
75)

Op het laatste punt heb ik Vosmaer weten te overreden , en de oorspronkelijke
lezing is dus reeds in de 1e editie hersteld.
Maar ‘een afgrond, die op zijn kop stond, was onzin’ meende Vosmaer, en dus
moest ik, onbekende jongen, als ik toen nog was, zwichten voor den zooveel ouderen
en beroemden Vosmaer, en ‘ronde ruimte’ bleef tot mijn verschrikkelijken spijt,
76)
zoodoende staan .
In de 2e en 3e editie, die van Looy eenvoudig liet overdrukken van de eerste,
zonder mij te raadplegen (hij zal natuurlijk gedacht hebben: ‘zóó als 't er staat, zoo
is 't ook goed’), bleef dit zoo. Maar toen de 4e editie noodig werd, vroeg v. Looy mij
die te bezorgen, en heb ik Jacques Perk's oorspronkelijke lezingen, tot mijn groote
vreugde, hersteld.

74)

75)

76)

De Nederlandsche spectator, 3 september 1881, blz. 315. Zie voor de veranderingen onder
II en III: Jacques Perk aan C. Vosmaer, 22 augustus 1881; De briefwisseling Vosmaer-Perk,
blz. 76-79; opmerking blz. 78; Jacques Perk, Brieven en dokumenten, blz. 360-363; opmerking
blz. 362.
C. Vosmaer aan Willem Kloos, 9 september 1882; De briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz.
165-167; opmerking blz. 167. Willem Kloos aan C. Vosmaer, 11 september 1882; De
briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz. 167-169; opmerking blz. 169. C. Vosmaer aan Willem
Kloos, 22 oktober 1882; De briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz. 171.
Zie noot 75.
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Op dezelfde wijze heb ik op meer plaatsen ‘veranderingen’ gemaakt, omdat er 3
handschriften van de Mathilde bestaan, en het mijn streven is geweest, datgene te
geven, wat J.P., buiten invloed van iemand anders, uit zichzelf geschreven heeft.
Tijdens het bezorgen der 1e editie, heb ik reeds dikwijls, met Vosmaer,
vriendschappelijk moeten vechten, waarbij ik, zooals gij ziet, niet altijd gelijk kreeg;
en, als naieve jongen van even twintig jaar, die, de enkele malen dat ik Vosmaer
heb gezien, door zijn beschaafde, vriendelijke manieren natuurlijk iets voor hem
77)
ben gaan voelen (door zijn later, heftig reageeren tegen de opkomende N.G. is
die lyrischer appreciatie natuurlijk geweken voor een objectiever, kalm beschouwen,
buiten al persoonlijke sympathieën om) door Vosmaer's hoog-uit vriendelijke houding,
in dien tijd, jegens mij, herneem ik, was ik natuurlijk, als jongen, opgewonden-blij,
als Vosmaer, in deze, iets deed of zei, wat niet faliekant-verkeerd mocht heeten.
Inderdaad, nú nog, als ik het mij goed voor oogen haal, moet ik vinden, dat
Vosmaer, in het construeeren van dezen regel:
Leeft in mijn peinzende herinnering
geen ongelijk had.
Want J.P. had door zijn regel
Bewaart daaraan een zoete erinnering
de hut, geheel op zichzelf, bezield gemaakt, buiten al aanraking met de ziel van
den dichter om.
Terwijl, daarentegen, in Vosmaer's regel:
Leeft in mijn peinzende herinnering
de hut een deel wordt van 's lyrischen dichter's zieleleven, en daardoor waarachtiglijk
78)
bezield .
De kwestie van de vermeende emendatie's is, met dit precies en accuraat
verslag-van-feiten, voor-goed uit-de-wereld, want opgelost,

77)

78)

In tegenstelling tot wat Kloos hier schrijft, heeft Vosmaer voor zover bekend nooit heftig
gereageerd tegen De nieuwe gids; een aanwijzing hiervoor is zijn briefje aan een anonymus
in De briefwisseling Vosmaer-Perk, blz. 14.
Ontleend aan sonnet XXII ‘Gescheiden’. Willem Kloos aan C. Vosmaer, 30 oktober 1882; De
briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz. 172-174; opmerking blz. 173.
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vertrouw ik, niet door vermoedens en redenatie, maar door iemand die de dingen
zelf heeft beleefd.
Blijft echter nog over de kwestie, waarom ik, daar ik toch zooveel moeite van
Vosmaer's literaire inzichten had, en dit reeds van te voren had kunnen vermoeden,
zoo erg erop ben gesteld geweest, dat hij aan de uitgave meewerken zou.
In mijn hierboven-aangehaald stuk, heb ik er reeds zijdelings op gewezen, dat ik
zoo doen moest, als ik deed, als ik niet wilde, dat de heele boel in verkeerde handen
komen zou. Want de vader, Ds. Perk, wilde mij slechts dán de uitgave toevertrouwen,
als ook een bekende schrijver er zijn naam aan verleenen wou. En hij sprak
herhaaldelijk over prof. Alberdingk Thijm, als iemand, die 't waarschijnlijk wel zou
willen doen. Maar de, op zijn wijze, knappe Jos. Alberdingk Thijm, die, als de meesten
zijner tijdgenooten, uit de rhetorische school van Bilderdijk voortgekomen, heelemaal
geen begrip had voor de komende Kunst, ware daar, naar mijn nú nog geldende
overtuiging, heelemaal niet de man voor geweest.
Ik schreef dus aan Vosmaer over dit dreigende gevaar, en hij, in zijn grondigen
afkeer van alles wat ‘Roomsch’ was, overwon toen zijn aanvankelijke aarzeling, en
hapte toen, tot mijn groote vreugde, toe, waar hij eerst weifelend, ja bijna weigerachtig
79)
was geweest .
Gij vraagt mij óók nog, waarom ik niet alle, indertijd in de N.G. opgenomen verzen,
80)
in deze editie heb geplaatst .
Hierop dit:
Wat ik daar gaf, buiten de Mathilde-verzen, gaf ik niet als goede kunst, maar
alleen als bouwstof voor een lateren literair-psychologischen studieschrijver en
biograaf. Ik wilde, met de stukken, aantoonen, dat Perk ook, buiten al
intensiever-artistieke gevoels- en ver-

79)

80)

Willem Kloos aan C. Vosmaer, 5 november 1881; De briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz.
75-77; opmerking blz. 76. C. Vosmaer aan M.A. Perk, 8 november 1881; De briefwisseling
Vosmaer-Kloos, blz. 77.
G. Stuiveling, ‘Vosmaer, Perk en Kloos’, in Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk
(1882), blz. 5-14; over J.A. Alberdingk Thijm, blz. 7.
In de boekuitgave van 1901 zijn onder meer niet opgenomen de sonnetten die als ‘Verzen
voor een vriend’ zijn gepubliceerd in Jacques Perk, Verzamelde gedichten, ed. Garmt
Stuiveling, Amsterdam 1957, blz. [123]-156.
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beeldings-stemmingen om, óók de kunst verstond, om eenvoudignuchter gezegde
beschouwingen en invallen op rijm te zeggen, zooals dat meerendeels de gewoonte
onzer toenmalige dichters was. Dat ik het dus voldoende achtte deze verzen alleen,
ter bewaring, in een tijdschrift te zetten; en niet ook later bij Perk's eigenlijke kunst
te voegen, spreekt, dunkt mij, van zelf.
En verder, dat ik van zijn vroegere werk niets opnam, hierin handelde ik niet alleen
volgens mijn eigen letterkundige overtuiging, maar naar den stricten wensch van
den dichter zelf, die blijkens zijn eigen woorden (voorrede van Vosmaer in de 1e
editie bladz 11) van deze meening was: ‘als onrijp verwerp ik alles, wat tot het vorig
jaar door mij werd gesteld’. Eenige regels hooger, terzelfder plaatse, noemde hij
dat vroegere werk: veel rijmlarij, wat ik alles zorgvuldig verstopt in portefeuille houd.
Wat ten slotte Perk's proza betreft, dat zijn niets als vaag-redeneerende, woordenrijke
opstellen, zooals ieder jongmensch van 17, 18 jaar, ze óók wel eens maakt.
Ja, wat verwacht men toch, in 's hemelsnaam van Perk?
Is het niet genoeg, en in waarheid grandioos, dat hij op zijn 21e jaar zoo'n bundel
met magnifieke verzen heeft gegeven, die altijd zullen blijven, zoolang de
Nederlandsche taal bestaat, en moet men nu óók nog al de krabbelarijen in rijm en
onrijm aan 't publiek voorleggen, die in elk opzicht hemelsbreed van zijn waarachtige,
rijpe werk verschillen, en die hijzelf, (zie hierboven) veroordeeld heeft als te zijn
van-nul-en-geene-waarde? Daar zou men zijn reputatie waarachtig geen dienst
meê bewijzen.!
De voorrede van Vosmaer en die van mij zijn weggelaten uit deze editie, op voorstel
van v. Looy. De feiten in Vosmaer's voorrede zijn niet allemaal precies-juist, en de
beschouwingen er in, ouderwetschvaag, wat niet te verwonderen is, daar Vosmaer
er, eenigszins tegen zijn zin, toe kwam, zich met de uitgave in te laten.
En die van mij is herdrukt, zooals ge misschien weet, in de Veertien
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81)

Jaar Literatuurgeschiedenis , en kan daar nageslagen worden door ieder die
gedetailleerder, dan de gewone lezer dat wenscht, in Perk's kunstwerk doordringen
wil.
Ten slotte: het doet mij veel genoegen, een aanleiding te hebben mogen vinden,
door uw vragen, om u dit alles te schrijven, en ik hoop dan ook, dat ge er in uw
bespreking gebruik van maken zult.
Over al het andre in uw brief, schrijf ik u spoedig nader.
Met vriend. groeten
en bel. hoogachting
dw
Willem Kloos.
82)

Na zijn bespreking van de vierde druk van Jacques Perks Gedichten heeft J.B.
Schepers enkele maanden later een opstel geschreven over de weggelaten voorrede
83)
van Vosmaer . Toen Willem Kloos dit ontvangen had, reageerde hij als volgt:

84)

Willem Kloos aan J.B. Schepers
Den Haag
Regentesselaan 176.
5 April 1902.
Geachte Heer,

[...].
Dank voor de lezing van uw aardige, lyrisch-gestelde stukje over Vosmaer's
85)
voorrede . Ik heb het met veel genoegen gelezen, maar wat bewijst het eigenlijk?
Als het mij vergund is, even mijzelf ter spraak te brengen, wat ik gewoonlijk liever
niet doe. Leest U toch, als gij wilt, eens ernstig-aandachtig het hoofdstukje: ‘Vosmaer
en

81)

Willem Kloos, ‘Jacques Perk’, in Willem Kloos, Veertien jaar literatuurgeschiedenis, deel I,

82)
83)
84)
85)

Amsterdam 1896, blz. [1]-24; 1898 ; 1904 ; 1925 .
Zie noot 69, blz. 249.
Zie noot 66, blz. 248.
Berust in het Letterkundig Museum.
Zie noot 66, blz. 248.

2

3

4
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Jacques Perk’ in mijn stuk ‘Vosmaer en de moderne Hollandsche literatuur’ (in de
86)
Veertien Jaar L.) . Dat hoofdstukje is geen eigenlijk-gezegde polemiek, maar een
exacte en accurate weêrgave van werkelijk-gebeurde feiten en verhoudingen, ten
dienste van latere, waarheidslievende literatuur-geschiedenis-schrijvers. Er kan u
uit blijken, dat Vosmaer letterlijk tegen zijn zin in de uitgave van J.P.'s verzen door
mij betrokken is geworden. Vooral de brieffragmenten op bladz. 194 (2e druk) sprak
[lees: spraken] volumes in dit opzicht. En ikzelf moest zoo handelen, ik moest zoo
op zijn medehulp aandringen, hem daartoe zedelijk dwingen, als het ware, daar de
oude heer Perk mijzelf-alleen nooit het uitgevers-schap had toevertrouwd. Er moest
een bekende naam bij komen, meende hij, bij wijze van vlag, die de lading dekt
87)
(J.P.'s werk werd toen algemeen uitgelachen en in de pers zelfs geparodïeerd ,
dus de oude heer P. had, in zijn houding, waarschijnlijk wel gelijk, als praktisch
man).
Dat Vosmaer er tenslotte toch toe kwam, zijn naam te laten zetten op iets, wat hij
eigenlijk-gezegd niet zoo bijster-mooi vond, en er buitendien een voorrede voor wou
schrijven, bewijst alleen voor zijn goede hart.
Toen hij Perk's handschriften eenmaal in huis had, en hij natuurlijkerwijs, als een
der uitgevers, er toe kwam, langzamerhand alles door te kijken, begon zijn
oorspronkelijke indruk der verzen, die alles behalve gunstig was, zich wel wat te
wijzigen, maar de essentie van zijn literairen smaak kon zich toch nooit geheel en
al ermeê vereenigen, evenmin als die van zijne, nu meest overleden, tijdgenooten.
Jacques Perk's kunst, in haar wezenlijke schoonheid, bleef hem altijd een soort van
buiten-issigheid.
Dit oordeel van mij over Vosmaer's inzicht-in-deze wordt gerechtvaardigd (behalve
door de meeste der emendatie's, die hij eerst Jacques Perk zelf, en later ook mijzelf,
als zijn mede-uitgever, voorsloeg)

86)
87)

Zie noot 71, blz. 249.
[Anoniem] [?], ‘Dichtkundige prijsvraag’, in Arnhemsche courant, 12 september 1881, tweede
bijvoegsel, blz. [1]-[2]; herdrukt in A.C.J.A. Greebe, Jacques Perk's Mathilde-cyclus in den
oorspronkelijken vorm hersteld, 's-Gravenhage 1915, blz. 368-371; Jacques Perk, Brieven
en dokumenten, blz. 378-380.
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vooral ook door de voorrede, die hij schreef. Leest U eens, om u te overtuigen, in
die voorrede alles, wat van Vosmaer is, u woord voor woord afvragend: ‘Wat staat
daar eigenlijk?’ dan zult gij tot de erkenning moeten komen, dat het weinig anders
is als slappe frase, als goedgemeende banaliteit.
Hoe ondoordacht, in verloren oogenblikken, Vosmaer die heele voorrede schreef,
kan ook blijken uit b:v: het volgende citaat.
‘Toen hij in 79 en 80 pogingen deed, om enkele, etc...aan een paar tijdschriften
aan te bieden, vergiste men zich met daarin jeugdige proeven te zien, en hem te
88)
zeggen, zich eerst ernstig te oefenen’ .
Een van die tijdschriften was n.b.! de Spectator-zelf, waarvoor Vosmaer-zelf
herhaaldelijk verzen uit de Mathilde van Perk had geweigerd; dezelfde verzen die
89)
hij later ‘goddelijk’ noemde . En dat de Helle- en Hemelvaart ten slotte in de
Spectator verscheen was niet, omdat Vosmaer die verzen zoo goed vond, maar
omdat J. Perk pressie op hem had uitgeöefend, door hem te schrijven, dat hij, indien
die verzen geplaatst werden, hoopte een ‘beurs’, om uit te studeeren, op die manier
90)
te krijgen .
Dit bid ik u, blijft geheel onder ons: het is absoluut niet voor de groote klok
bestemd.
Ook hier spreekt weer Vosmaer's goede hart uit: maar tevens, dat hij de waarde
van P's kunst niet voelde noch begreep.
Maar nog afgezien van Vosmaer's woorden zelf, van zijn als-journalistische
er-op-los-schrijverij in deze, met een flauw-gevoelig trekje hier en daar - wat Vosmaer
hier in de brieffragmenten geeft van J.P. zelf, doet dezen alleen kennen van een
kant, die geheel aan de

88)
89)
90)

Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk (1882), blz. 37.
Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, in De Nederlandsche spectator, 9 december 1882, blz.
401-403; opmerking blz. 403.
Kloos vergist zich hier. Deze kwestie speelde al in december 1880 en in de briefwisseling
over ‘Eene helle- en hemelvaart’ van augustus 1881 komt deze beurs niet ter sprake. Jacques
Perk aan Betsy Perk, 9 december 1880; Betsy Perk, Jacques Perk, blz. 150-155; opmerking
blz. 152-154; Jacques Perk, Brieven en dokumenten, blz. 263-267; opmerking blz. 264-265;
Jacques Perk aan Betsy Perk, midden december 1880; Betsy Perk, Jacques Perk, blz. 156;
Jacques Perk, Brieven en dokumenten, blz. 267.
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oppervlakte lag, een kant, waarmeê Perk's eigenlijke, dieper wezen, datgene, waar
zijn kunst uit voortkwam, absoluut niets mee te maken heeft.
J. Perk toch bestond, zooals dat bij meer dichters het geval schijnt te wezen, uit
twee helften, uit twee wezens, de eene, de daaglijksche, radweg sprekende, niet
heel diepgaande, soms wel eens grappig- of gevoelig-doende, maar door alles heen
toch maatschappelijk-bedachtzame, ook wel eens een houding, een
gelegenheidshouding aannemende groote-stads-jongeheer, - de andere, de eenig
waarachtig-levende, halfonbewuste, stil-verholen groeiende en bloeiende,
echt-inwendig geniale mensch, die de Mathilde, in zichzelf ternauwernood
vermoedende grootheid, baarde. De laatste helft nu zijner persoonlijkheid is de
eenige, die blijven zal, zooals zij in zijn werk wordt belichaamd: de andere was een
niet zoo verschrikkelijk-bijzonder, niet zoo boven de anderen uitstekend mensch.
Zooals deze laatste Jacques Perk was, zijn er wel meer menschen en waarschijnlijk
even aardige geweest.
Maar dien eersten, dien eenig-eigenlijken, waarachtigen mensch, die in Jacques
Perk was, gered te hebben voor het nageslacht, dát is bereikt door de uitgave van
J. Perk's verzen, een onderneming waar Vosmaer niet met zijn heele zijn aan
deelnam, waar hij, tengevolge van zijn eigen literaire begrippen en inzichten,
eigenlijk-gezegd vrijwel buiten bleef staan. En hij voelde zich dus alleen geroepen,
om den uiterlijken mensch, den aan de oppervlakte levende, een beetje te schetsen,
zooals die te kennen was uit wat brieven en mededeelingen, die hij, voor die
gelegenheid kreeg. De diepere Jacques Perk echter, de eenig-waarachtig levende
en blijvend-bestaande, zooals hij tot ons nog uit zijn rijpe, jeugdig-mannelijke werk
spreekt, den eenige, waar de wereld ten slotte belang bij heeft, - dáar had Vosmaer
heelemaal geen kijk op, wijl hij van een heel andere ontwikkeling en van een vroegere
generatie was. En van dien wezenlijken, blijvenden Perk zweeg hij dan ook.
Wat nu uw tegenwerping betreft, dat J. P's familie de voorrede eerst in handschrift
had gelezen, en toen geen aanmerking heeft gemaakt, - dat was mijzelf óók bekend.
Maar wat bewijst dat? Ds Perk was in die dagen, wat men noemen kan, een
openbaar mensch, met
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een drukken werkkring, die hem geheel en al in beslag nam, die prettig
catechiseerde, redevoerde, studeerde en schreef, bezoeken aflegde en ontving, en
die dus niet gecenseerd kan worden, woord voor woord te hebben overwogen en
becritiseerd, wat Vosmaer zoo goed was over zijn zoon te schrijven.
En Mevr. Perk was een beminnelijke dame, gezellig, naief-geestig,
kinderlijk-grappig, luchtig en levendig als een Francaise, die altijd schertste met de
‘geleerdheid’ en ‘wijsheid’ van de heeren, en die meer gaf om een gezellig dinétje
in haar eigen huishouden, dan om iets geschrevens of gedrukts.
Om tot de kern terug te keeren, de voorrede van Vosmaer heb ik nu zoo breed
mogelijk tot haar juiste waarde teruggebracht.
Waarom ik dat niet in 't publiek gedaan heb? Men moet geen doode menschen,
om goed bedoelde dingen, de ooren gaan wasschen, zoo hard als maar kan: 't is
beter er het zwijgen toe te doen, en te handelen, alsof het nooit was gebeurd. En
ik weet ook zeker, dat als Vosmaer van uit de Elyseesche velden, waar hij liever
zal heen gewild hebben dan naar onzen kerkelijken hemel, nog naar ons aardelingen
henenziet, dat hij dan, hooger en wijzer geworden door den dood, stellig zal zeggen
91)
met kalmen glimlach: Kloos heeft gelijk, dat hij den dichter van Nanno niet schuldig
laat staan, aan wat mij in een moeilijk oogenblik, uit de pen is gevloeid.
92)
Over uw andere verzen spoedig
Met vriendel. gr.
uw hoogachtende
Willem Kloos
Over de vijfde druk, die in tegenstelling tot de vierde niet verlucht werd terwijl de
band evenals van de latere uitgaven ontworpen was door J.B. Heukelom, is het
volgende briefconcept bewaard gebleven:

91)
92)

C. Vosmaer, Nanno. Eene Grieksche idylle, 's-Gravenhage 1883. Op de band van sommige
exemplaren staat als jaar van uitgave 1882 vermeld.
Waarschijnlijk heeft deze opmerking betrekking op J.B. Schepers, ‘Uit Friesland’, in De nieuwe
gids XVIII (1903) [1902-1903], blz. [179]-182 [november 1902].
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93)

Willem Kloos aan S.L. van Looy
Concept
Den Haag
Regentesselaan 176
13 Januari 1904
Waarde Heer,

Zoudt gij niet liever de editie van Perk laten herdrukken, geheel zooals zij is in den
4en Druk? Geen enkele druk is zóó gauw van de hand gegaan als juist deze; en
94)
daar de vroegere Voorrede herdrukt is in de Veertien Jaar , kan dit een spoorslag
wezen voor de lezers van Perk, om de Veertien Jaar L. er bij te koopen, die toch
óok bij u uitgegeven wordt.
Vindt gij dit óok niet?
[...].
Met, namens ons, eveneens de beste wenschen voor het nieuwe Jaar, en bel.
gr.
hoogachtend
dw
Willem Kloos
Blijkbaar heeft Van Looy aan Kloos in een verloren gegane brief voorgesteld in de
nieuwe uitgave zijn ‘Inleiding’ van 1882 weer op te nemen, wat overigens pas is
gebeurd in de zevende druk van 1907. Over deze laatste zijn gelukkig meer
dokumenten bewaard gebleven. De eerste bekende brief dateert van I augustus
1907, maar het is waarschijnlijk dat er voor deze datum al is gecorrespondeerd over
de nieuwe herdruk, aangezien met de voorbereidingen daartoe al in 1906 moet zijn
95)
begonnen .

96)

S.L. van Looy aan Willem Kloos
Amsterdam, 1 Aug. 1907.

93)
94)
95)
96)

Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
Zie noot 81, blz. 254.
Zie hiervoor S.L. van Looy aan Willem Kloos, 14 oktober 1907; blz. 264-265.
Berust in het Letterkundig Museum.
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Hooggeachte Heer.
97)

Ik dank u zeer voor uw schrijven en de belangrijke mededeeling aangaande de
98)
Narede . Van de artikelen in de Groene van den heer Gutteling nam u zeker
99)
kennis .
100)
U ontvangt hierbij het verlangde .
Waarom het Aanhangsel, zegt u zeker met een paar woorden aan den voet der
101)
1e bladzijde van het Aanhangsel .
Begin volgend jaar begin ik met deel V van Nieuwere literatuur

97)
98)

Deze brief van Kloos aan Van Looy moet als verloren worden beschouwd.
Het is niet duidelijk wat deze mededeling van Kloos is geweest. De ‘Narede’, gedateerd
7

99)

juli-augustus 1907, in Jacques Perk, Gedichten , blz. 253-278; Jacques Perk, Gedichten
volgens de eerste druk (1882), blz. 257-276.
Aan deze ‘Narede’ heeft Kloos op blz. 255 een noot toegevoegd over de aantallen herdrukken
die niet geheel juist is. Volgens hem verschenen van 1882-1901 drie editie's met Vosmaers
‘Voorrede’. In werkelijkheid verschenen er drukken in 1882, 1897, 1898 en 1899. Het is
mogelijk dat Kloos de ‘vercierde’ en ‘goedkoope’ tweede uitgave als één herdruk heeft
beschouwd.
Verder zegt hij dat er van 1901-1907 twee drukken zonder Vosmaers ‘Voorrede’ zijn
verschenen, de enkele tekstuitgaven niet meegeteld. In genoemd tijdvak zagen echter
herdrukken het licht in 1901, 1904, 1906 en 1907. Het is volstrekt onduidelijk wat Kloos bedoelt
met ‘tekstuitgaven’, daar van een dergelijke editie eerst sprake is in een brief van Van Looy
aan Kloos van 22 januari 1908; zie hiervoor blz. ooo. Misschien is Kloos tot het getal twee
gekomen op grond van het formaat van de uitgaven: de herdruk van 1901 was groot en
‘vercierd’, terwijl de andere drie editie's kleiner en onversierd waren.
Alex Gutteling, ‘Willem Kloos en de laatste veertien jaar literatuurgeschiedenis’, I, in De
Amsterdammer, 9 juni 1907, blz. 2-3 [Bespreking van Willem Kloos, Nieuwere
literatuur-geschiedenis, deel III-IV, Amsterdam 1906].
Alex Gutteling, ‘Willem Kloos en de laatste veertien jaar literatuurgeschiedenis’, II, in De
4

100)
101)

Amsterdammer, 30 juni 1907, blz. 3 [Bespreking van Jacques Perk, Gedichten , Amsterdam
1901].
Alex Gutteling, ‘Willem Kloos en de laatste veertien jaar literatuurgeschiedenis’, III, in De
Amsterdammer, 7 juli 1907, blz. 2-3 [Bespreking van Bilderdijk, ed. Willem Kloos, Amsterdam
[1906]; Heinrich Heine als dichter, ed. Willem Kloos, Amsterdam 1906].
Met uitzondering van de Bilderdijkbloemlezing betreffen deze besprekingen alle uitgaven van
Van Looy.
Het is niet duidelijk wat Kloos in zijn brief aan Van Looy heeft verlangd.
Het is niet duidelijk wat met dit ‘Aanhangsel’ wordt bedoeld.
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102)

geschiedenis; misschien zouden er wel 2 deelen kunnen verschijnen
Met beleefde groeten met hoogachting
uw
S.L. van Looy

.

Zomin als in enige herdruk na de vierde van 1901 zijn er in de zevende veranderingen
in de gedichten van Jacques Perk aangebracht, maar wèl werden in 1907 de
commentaren van Willem Kloos aanzienlijk uitgebreid. Met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid heeft Kloos deze geschreven naar aanleiding van het op verzoek
van Van Looy weer opnemen van Vosmaers ‘Voorrede’ en zijn eigen ‘Inleiding’ die
103)
beide uit 1882 dateren . Uit de bewaard gebleven correspondentie blijkt nergens
dat S.L. van Looy het initiatief tot de commentaren heeft genomen, wat in 1901 en
1916 wel het geval is geweest, terwijl we veilig mogen aannemen dat het plan voor
de nieuwe commentaren in de onderhavige uitgave is uitgegaan van Willem Kloos
op grond van zijn brief aan Van Looy van 15 oktober 1907 waarin de volgende zin
voorkomt: ‘Want gij boodt mij honderd gulden voor de 7e editie zonder dat gij wist
104)
dat ik er nieuw bijwerk voor schrijven zou’ .
Tussen de brieven van 1 en 28 augustus moeten enkele epistels gewisseld zijn
die waarschijnlijk als verloren moeten worden beschouwd.

105)

Willem Kloos aan S.L. van Looy
Concept
Den Haag
Regentesselaan 176
28 Aug. 1907
Geachte Heer,

Uw brief deed mij veel genoegen want ik begrijp nu beter uw be-

102)

In tegenstelling tot wat Van Looy hier schrijft, verscheen Nieuwere literatuur-geschiedenis,
deel V, pas in november 1914.

103)

Jacques Perk, Gedichten , blz. 253.
Zie hiervoor blz. 266.
Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.

104)
105)

7
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106)

zwaar . Maar met alle respekt voor ds Perk, moet ik toch meenen dat hij in deze
minder logisch doet. Want zijn zuster gaf hij verlof om naar hartelust te grasduinen
in Perk's jongensopstellen, en van die waardelooze prullen uit te geven wat ze
107)
wou , en ik ben niet vrij om de Mathilde te completeeren maar zou alles moeten
laten zooals het een kwart eeuw geleden was terwijl het mij, die toch gerust de
eenige ‘expert’ in deze kwestie's genoemd mag worden, niet geoorloofd zou zijn
om de Mathilde te completeeren, wat een heel ander geval is daar het eerst
weggelatene uit de Mathilde volstrekt niet waardeloos is. Zou het ook kunnen zijn,
dat Betsy Perk, die indertijd die Mathildeverzen in háár boek had willen opnemen,
erover geklaagd heeft tegen Ds Perk, dat ik haar die gelegenheid ontnomen had,
en dat hiervan iets is blijven hangen bij den dominé, en deze daardoor een verkeerd
idee gekregen heeft? Hij denkt natuurlijk over zulke literaire kwestie's, die feitelijk
geheel en al buiten hem liggen niet zoo grondig na als over zijn eigen dingen.
Hij gaat hier te rade met indrukken, zonder precies in [lees: na?] te gaan, waar
deze indrukken door zijn ontstaan.
Gij zegt dat hij nu gehinderd zal worden, maar zijt gij daar wel zeker van?
Tegenover den oppervlakkigen praalgauwen salon Perk, dien Vosmaer gaf, stel ik
den wezenlijken, ernstigen binnen-Perk die op het publiek zeker een aangenamer
indruk zal maken dan de soms aanstellerig-gewichtig-doende en dan weer flauwe
‘flut’-Perk, dien Vosmaer, met zijn gebrekkige kennis van den mensch Jacques, hen
gaf.
En mij dunkt, als de dominé even nadenkt, kan hem dat slechts genoegen doen
[...].
Het bezwaar dat Van Looy in zijn waarschijnlijk verloren gegane brief naar voren
heeft gebracht, zal - gezien de passage over M.A. Perk en de aktiviteiten van zijn
zuster Betsy - betrekking hebben gehad op de befaamde 35 sonnetten die sinds
de vierde druk van 1901 in de bundel waren opgenomen en waartegen Ds. Perk weer eens?

106)
107)

Berust niet in het Kloos-archief en het Letterkundig Museum.
Betsy Perk, blz. [203]-338.
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- had geprotesteerd. Het verweer van Willem Kloos dat Betsy Perk in haar boek van
1902 wèl onbekende teksten had mogen afdrukken is niet juist, daar M.A. Perk in
zijn brief aan J.B. Schepers van 25 juni 1915 uitdrukkelijk schrijft dat zijn zuster in
dit opzicht heeft gehandeld ‘buiten mijne voorkennis en in geen geval met mijn
108)
goedvinden’ .
De hinder die Ds. Perk volgens Van Looy zou ondervinden had - gelet op de
volgende zinssnede over Vosmaer's ‘Voorrede’ - betrekking op Kloos' commentaar
109)
‘Over de hierop volgende voorrede van mr. Vosmaer’ .
De volgende bewaard gebleven brieven dateren uit oktober van dat jaar.
Waarschijnlijk had Willem Kloos ten behoeve van de herdruk aan Hein Boeken
110)
gevraagd of deze nog handschriften van Jacques Perk onder zijn berusting had .

111)

Hein Boeken aan Willem Kloos
Hilversum 14 Oct 1907
Beste Willem,

[...].
Je schrijft over handschriften van Jacques Perk. Ik heb tot mijn spijt niets. Ik had
een paar blaadjes, liggende in dat exemplaar van het leven van Apollonius van
112)
Thyana (zoo heet hij immers) . Dat had ik in 1895 op het Beurspleintje. Heb ik het
jou niet naar Bussum

108)
109)
110)
111)
112)

Zie hiervoor blz. 242.
7

Jacques Perk, Gedichten , blz. 179-188; Jacques Perk, Gedichten volgens de eerste druk
(1882), blz. 239-246.
De brief van Kloos aan Boeken is tot nu toe niet teruggevonden.
Berust in het Letterkundig Museum.
Waarschijnlijk wordt hiermee een editie bedoeld van de in ± 200 door Flavius Philostratus in
opdracht van keizerin Julia Domna geschreven biografie van Apollonius van Tyana; later
herschreven door Hiërocles, goeverneur van Bithynië (303). Van deze levensbeschrijving
bestaan verschillende zestiende- en zeventiende-eeuwse Franse en Italiaanse vertalingen.
Een moderne tweetalige uitgave is: The life of Apollonius of Tyana. The epistles of Apollonius
and the treatise of Eusebius. With an English translation by F.C. Conybeare, London-New
2

York 1912; 1927 .
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113)

teruggebracht ? Dan is het verloren gegaan want dien foliant heb ik nooit
weergezien sinds 1895. Toch geloof ik dat het verlies niet groot is, want ze waren
114)
al gefacsimileerd in de N.G. van 1893 .
[...].
Met hartelijke groeten
je Hein
Inmiddels had Willem Kloos al de drukproeven van de nieuwe uitgave ontvangen,
zoals uit de volgende brief blijkt.

115)

S.L. van Looy aan Willem Kloos
Amsterdam, 14 Oct. 1907.
Zeer geachte Heer.

Toen verleden jaar bleek dat de nieuwe druk niet spoedig gereed wezen zou en ik
vreesde exx. te kort te zullen komen, toen heb ik een getal bij moeten laten drukken
en noemde die 6e druk. Feitelijk is dus de nieuwe druk de 7e geworden. Ik verzuimde in de proef er u
attent op te maken; maar de titel vermeldt 7e druk.
Wat het auteursrecht betreft zou ik gaarne zien dat alles wat in Perk voorkomt
onaantasbaar is voor anderen, zolang de wet geldt. Komen er nadrukken dan is het
van belang voor mij mij zoo breed mogelijk te kunnen verdedigen. Van het nieuwe
116)
boek dat u schrijft ook daárvan reken ik op het auteursrecht; juist om ev.
moeielijkheden te kunnen vermijden en het recht te hebben tegenover anderen die
nadrukken, mijn uitgaaf zoo voortreffelijk mogelijk te kunnen maken.
Dus door die stukken er in te kunnen opnemen, die anderen niet kunnen
nadrukken. -

113)
114)
115)
116)

Volgens de Biografische kaarten van het Letterkundig Museum woonde Kloos van 1 oktober
1896 tot 1 oktober 1899 te Bussum.
Dit ongepagineerde facsimilé is ingeplakt in De nieuwe gids IX (1894) [1893-1894], deel I
[oktober 1893].
Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
Willem Kloos, Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur,
Amsterdam 1909 [januari].
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117)

Ik heb Simons op het oog, die m.i. werkelijk veel bederft, vooral voor de levende
118)
schrijvers. Ten opzichte van uw ander prozawerk blijft alles zooals het is. Ik hoop
dat u hiertegen geen bezwaren zult hebben.
Met vele groeten met hoogachting
uw
S.L. van Looy.
Uit de eerste zin blijkt dat de voorbereidingen voor de aanzienlijk uitgebreide herdruk
die in november 1907 verscheen al in 1906 moeten zijn begonnen.
Om de eerste twee alinea's van deze brief te kunnen begrijpen is de volgende
toelichting gewenst. De drie uitgaven van 1904, 1906 en 1907 zijn op de titelpagina's
respectievelijk als vijfde, vijfde en zesde aangegeven en werden gezien de kleine
119)
verschillen waarschijnlijk niet gedrukt van ‘staand zetsel’ . Voor het afdrukken van
de ‘tweede’ vijfde oplage werd wel het jaartal 1904 veranderd in 1906, maar de
aanduiding ‘vijfde’ liet men per abuis staan. Zo ontstonden er twee ‘vijfde’ drukken:
een met 1904 en een andere met 1906 in het impressum.
De opmerking van Van Looy dat de nieuwe druk feitelijk de zevende is geworden,
heeft dus betrekking op de zesde. Hij kon deze echter geen ‘zevende’ noemen,
want dan zou er geen zesde druk bestaan hebben! Zijn volgende opmerking dat de
titelpagina zevende druk vermeldt, heeft blijkbaar betrekking op de vermeerderde
editie van november 1907.
Hoewel blijkens de eerste zin van deze brief de zesde uitgave in 1906 is gedrukt,
heeft Van Looy toch het jaartal 1907 op de titelpagina laten zetten, omdat deze
exemplaren waarschijnlijk in dit laatste jaar in de handel gebracht zouden worden.

117)
118)

L. Simons, direkteur van de Wereldbibliotheek.
2

4

119)

3

Willem Kloos, Veertien jaar literatuur-geschiedenis, deel I-II, Amsterdam 1896; 1898 ; 1904 ;
1925 .
Willem Kloos, Nieuwere literatuur-geschiedenis, deel III, Amsterdam 1905.
Willem Kloos, Nieuwere literatuur-geschiedenis, deel IV, Amsterdam 1906.
De briefwisseling Vosmaer-Kloos, blz. 239.
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Reeds de volgende dag reageerde Willem Kloos:

120)

Willem Kloos aan S.L. van Looy
Concept
Den Haag
Regentesselaan 176.
15 Oct. 1907
Geachte Heer,

Uw brief komt hierop neêr, dat het voor ú zeer aangenaam en nuttig zal wezen,
121)
indien gij dat nieuwe bijwerk in eigendom krijgt. Maar gij hebt daarbij niet bedacht,
dat het aan den andren kant, óók voor mij zeer aangenaam is het zelf in eigendom
te houden, precies op gelijken voet als mijn overige letterkundige productie.
Nu moet gij 't met mij eens zijn, dat ik u dat nieuwe bijwerk niet heb verkocht.
Want gij boodt mij honderd gulden voor de 7e editie zonder dat gij wist dat ik er
nieuw bijwerk voor schrijven zou. Nu leverde ik dat nieuwe bijwerk in aanzienlijke
hoeveelheid, zonder daarom verhooging van honorarium te vragen. Maar is het nu
niet wat héél kras dat gij deze goedheid van mij beantwoordt met het verzoek deze
stukken van mij nu ook voor alle tijden in eigendom te mogen hebben. Iets wat ik,
goedmoedig, uit liefde voor de zaak, zonder vergoeding, heb afgestaan voor dezen
eenen herdruk.
[...].
De brief van Van Looy aan Kloos waarin hij hem genoemd honorarium aanbood, is
blijkbaar verloren gegaan. Toen de zevende druk in november was verschenen,
schreef de uitgever:

122)

S.L. van Looy aan Willem Kloos
Amsterdam, 27 Nov. 1907.
Zeer geachte Heer.

Ik zend een postwissel van ƒ 50. - aan u af. - Quitantie gaat hier-

120)
121)
122)

Berust in het Letterkundig Museum.
De commentaren geschreven voor de zevende druk.
Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
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bij. - Tevens zend ik u twee present-exemplaren en hoop dat alles naar uw genoegen
wezen zal. Mocht u nog een paar exx. willen hebben, dan kunt u er over beschikken.
123)
Contract komt natuurlijk in orde . Met beleefde groeten met hoogachting
uw
S.L. van Looy.
Het bedrag van ƒ 50. - is misschien de tweede helft van het honorarium; mogelijk
had Kloos de eerste al ontvangen na het inleveren van de persklare copy.
Zoals uit onderstaande brief blijkt, heeft Willem Kloos aan Hein Boeken blijkbaar
124)
de raad gegeven aan Van Looy een exemplaar van de nieuwe uitgave te vragen :

125)

Hein Boeken aan Willem Kloos
Hilversum 6 Dec 1907.
Beste Willem,

[...].
Ik heb je raad opgevolgd en v L. gevraagd om een exemplaar van de nieuwe
Perk-uitgave. Hij heeft er mij reeds een gestuurd en ik ben er heel blij mee. Ik vind
je aanteekeningen achteraan zeer interessant. Ik heb ze wel nog maar zoowat
doorgeneusd en ga ze weldra met alle aandacht lezen. Ik zou er graag wat over
schrijven, maar weet nog niet wanneer ik daartoe komen zal.
[...].
Met hartelijke groeten
je
Hein
Drie weken later kwam Boeken nog eens terug op zijn voornemen een bespreking
te schrijven over de nieuwe herdruk, die overigens nooit is verschenen.

123)
124)
125)

Berust niet in het Kloos-archief en het Letterkundig Museum.
Berust niet in het Letterkundig Museum.
Berust in het Letterkundig Museum.
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126)

Hein Boeken aan Willem Kloos
Hilversum 27 Dec 1907.
Beste Willem,

[...].
Gaarne zoude ik iets willen doen om mee te helpen voor het succes van de Nieuwe
127)
Vorm van de N.G. . Maar je weet hoe het met mij gaat: als ik wat schrijf, komt het
altijd vanzelf, ook zulke artikels. Ik hoop altijd nog wat te zeggen over de nieuwe
Perk-editie. Misschien zoude ik het daarmede kunnen vereenigen.
Hartelijk gegr. van h.t.h.
je
Hein
In het begin van het volgend jaar kwam Van Looy met een plan voor een Perk-editie
die volstrekt anders van opzet was dan de eerder verschenen uitgaven.

128)

S.L. van Looy aan Willem Kloos
Amsterdam, 22/I 1908.
Waarde Heer.

[...].
129)
Naast de laatste Perk uitgave , zou ik gaarne een goedkope ed. willen geven,
een boekje, van een 90 cts, bevattende alleén de verzen. Er is kans dat het werk
in de hoogere klassen [van] Gymnasium of H.B.S. gaat doordringen. De betrokken
leeraren kunnen dan de laat-

126)
127)

128)
129)

Berust in het Letterkundig Museum.
Met ingang van 1 januari 1908 verscheen De nieuwe gids in dikkere afleveringen met een
nieuwe typografie, wat mogelijk werd dankzij de capaciteitvergroting van de drukkerij Luctor
et Emergo, die ontstond bij de verhuizing van Voorburg naar Den Haag, waardoor deze firma
haar vleugels verder kon uitslaan. Verder traden Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe en Johan
de Meester uit de redaktie.
Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
7

Jacques Perk, Gedichten .
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130)

131)

ste uitgave gebruiken èn vooral uw aanstaand boek . U moet maar zien dat ik
het begin bv. in Mei kan krijgen om met drukken vooral te kunnen beginnen.
Met vele groeten, met hoogachting
uw
S.L. van Looy
Op Perk is dus van toepassing hetgeen ik met u ben overeengekomen.
Uit bovenstaande brief blijkt duidelijk dat Van Looy met de zogenaamde
‘tekst-uitgave’, die alleen de gedichten bevatte, doelde op het middelbaar onderwijs,
daar er van die kant blijkbaar belangstelling bestond voor het werk van Jacques
Perk. Een aardig gegeven voor de waarderingsgeschiedenis van onze dichter, dat
nog wordt ondersteund door de vele herdrukken die de ‘grote’ Perk-editie in die
jaren beleefde. Een dergelijke goedkope uitgave was voor onderwijsdoeleinden
overigens wel gewenst, daar een gebonden exemplaar van de zevende druk ƒ 2,90
kostte en een ingenaaid ƒ 2,40. Voor die tijd respectabele bedragen in termen van
schoolboeken!
In een volgend concept stelt Willem Kloos de waardering van de familie Perk voor
de zevende druk van de Gedichten aan de orde en brengt terloops ook de schriftelijke
nalatenschap van Jacques Perk ter sprake.

132)

Willem Kloos aan S.L. van Looy

Concept
Den Haag
Regentesselaan 176
9 Juli 1908.
Geachte Heer,
[...].
133)
Wat gij wel aardig zult vinden: Mevrouw Dora Blancke-Perk ,

130)
131)
132)
133)

7

Jacques Perk, Gedichten .
Zie noot 116, blz. 264.
Berust in het Letterkundig Museum.
Theodora Conradine Adrienne Blancke-Perk (Dordrecht 3 oktober 1860-Arcachon 7 april
1945).
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de oudste zuster van Jacques, heeft mij zeer onlangs, vóór haar vertrek naar
Argentinië, een brief geschreven om mij te bedanken voor ‘alles wat ik voor haar
134)
broer had gedaan’ . Ik heb haar natuurlijk teruggeschreven, dat vooral de
135)
tevredenheid van Jacques' naaste familieleden zoo prettig voor mij was . Daar
Dora Perk volstrekt niet is wat men een ‘literaire vrouw’ noemt, vermoed ik dat zij
tot haar brief is gekomen door wat zij van haar vader, den dominé, hoorde, die dus
met de 7e editie in zijn schik schijnt te zijn. Mevr. Blancke schreef mij tenminste
over ‘het mooie boek dat ik over Jacques geschreven had’, waarmeê natuurlijk die
7e editie is bedoeld.
Nu ik u toch schrijf, wou ik u het volgende vragen: weet gij geen middel, om, in
geval van overlijden van Ds. Perk, Jacques Perk's literaire nalatenschap in handen
te krijgen? Want behalve, natuurlijk, dat ik, van alle menschen, er het meeste
betrekking op heb, bestaat er anders zoo licht kans, dat de een of andre neef of
136)
nicht, à la tante Betsy , erin gaat grasduinen, en uit dien rommel van prullaria nog
weer een ander boek ‘Oeuvres Posthumes’ fabriceert.
Als gij dus een middel kunt bedenken, waardoor na Ds Perk's overlijden, Jacques'
literaire papieren in mijne, of wat natuurlijk hetzelfde is, in úwe handen komen, zou
ik dat erg prettig en praktisch vinden.
Met bel gr
hoogachtend
dw
Willem Kloos
Ds Perk is reeds in de 70!
Ondanks deze poging heeft Willem Kloos de schriftelijke nalatenschap van Jacques
Perk waarover in het bovenstaande gesproken wordt nooit in handen gekregen.
Toen M.A. Perk op 15 december

134)
135)
136)

Berust niet in het Kloos-archief en het Letterkundig Museum.
Deze brief is tot nu toe niet teruggevonden.
Betsy Perk was inmiddels op 30 maart 1906 te Nijmegen overleden. Over haar G.W.K.-E.
[G.W. Kasteleijn-Ekels], ‘Betsy Perk (1833-1906)’, in Delftse vrouwen van vroeger door Delftse
2

2

vrouwen van nu, Delft 1975 [1977 ], blz. [84]-110; bibliografie op blz. 153-154.
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1915 te Amsterdam was overleden, erfde zijn dochter mevrouw C.H. van
Deventer-Perk deze. Na haar heengaan op 2 september 1942 te Alkmaar schonk
E.J. Voûte, een zoon uit haar eerste huwelijk en tijdens de Tweede Wereldoorlog
burgemeester van de hoofdstad, deze bescheiden in 1943 aan de
137)
Universiteits-Bibliotheek van Amsterdam .
Enkele jaren later komen in de briefwisseling tussen Willem Kloos en Hein Boeken
de handschriften van Jacques Perk weer eens ter sprake, zonder dat het overigens
duidelijk wordt of Kloos deze nodig had voor een nieuwe editie van de Gedichten
138)
dan wel ter bestrijding van het boek van A.C.J.A. Greebe .

139)

Hein Boeken aan Willem Kloos
Hilversum 10 Mei 1915.
Beste Willem,

Je vraagt of ik nog iets van Jacques Perk's handschrift heb: ik moet je daar met alle
zekerheid op antwoorden: Neen. Ik had tot voor eenige jaren dat handschrift in
140)
kartonnen omslag . De verzen zijn er nooit uit geweest en ik heb je toen alles in
zijn geheel toegezonden. [...].
In haast, met onze hartelijke groeten voor jullie
je
Hein
De volgende bewaard gebleven brief die voor een goed begrip van de gang van
zaken rond de herdrukken van de Gedichten van belang is, dateert uit 1916, zodat
het aannemelijk is dat de bescheiden over

137)
138)
139)
140)

[Anoniem] [?], ‘Jacques Perk’, in Nieuwe Rotterdamsche courant, 1 december 1943, blz. [2].
De brief van Kloos aan Boeken berust niet in het Letterkundig Museum. Zie voor Greebe noot
54, blz. 244.
Berust in het Letterkundig Museum.
Een aantal manuscripten van Jacques Perk in een kartonnen omslag met daarop in het
handschrift van Willem Kloos de aantekening ‘Oudere Mss: van Jacques Perk’ berust onder
signatuur 69 F511 in het Kloos-archief.
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de ongewijzigde uitgaven van 1908, 1910, 1911, 1913, 1914 en 1916 verloren zijn
gegaan.

141)

S.L. van Looy aan Willem Kloos
Amsterdam, 9 Dec. 1916.
Zeer geachte Heer.

Omtrent de schooluitgave moet ik u nogmaals mededeelen dat zij buiten onze
142)
overeenkomst staat . Ik verkreeg, zoo u weet, het auteursrecht van alle gedichten,
en in die overeenkomst met Ds. Perk en diens erfgenamen gesloten, wordt alleen
van de gedichten van Jacques Perk gesproken, noch van volgorde, noch van een
bepaalde wijze van uitgaaf. Principieel ben ik vrij, zoo wijziging in volgorde bv.
wenschelijk wezen zou, haar aan te brengen; òf zoo bv. vrij algemeen werd verlangd,
twee edities naast elkaar te geven. Maar ik heb u toegezegd dat ik in deze niets
doe buiten u om, zonder overleg met u. En zoo lang ik recht van meêspreken in
deze heb, houd ik mij daaraan.
Maar een nieuwe editie van de groote uitgave komt in zicht; gaarne zal ik met u
bespreken hoe haar uit te geven, mede naar aanleiding van de uitgegeven brieven
143)
144)
door Dr. Van Deventer , van het artikel van pater van Ginneken , en het laatst
145)
geschreven stuk in de Nieuwe Gids over deze zaak e.a. Mocht nieuw werk
uwerzijds worden vereischt, dan ben ik gaarne bereid tot een honorarium bv. van ƒ
200 voor ditmaal.
Met vr. groeten, met hoogachting
S.L. van Looy.

141)
142)
143)

144)
145)

Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
Dit contract berust niet in het Kloos-archief en het Letterkundig Museum.
Ch.M. van Deventer, ‘Uit het leven van Jacques Perk. Brieven van hem zelf aan Ch.M. van
Deventer’, in De gids LXXX (1916), deel III, blz. [199]-229 [augustus 1916] en [429]-451
[september 1916].
J. van Ginneken, ‘De authentieke Mathilde’, in Studiën op godsdienstig wetenschappelijk en
letterkundig gebied IIL (1916), deel LXXXVI, blz. 105-158 [augustus 1916].
W. Bech, ‘Met Greebe's kalf geploegd’, in De nieuwe gids XXXI (1916), deel II, blz. [580]-590
[oktober 1916].
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Daar Van Looy volgens bovenstaande brief de rechten op alle gedichten van Jacques
Perk bezat, kon hij inderdaad zeggen dat de ‘tekst-editie’ buiten zijn contract met
Kloos viel. Voor deze herdrukken hoefde hij aan Willem Kloos geen honorarium uit
te betalen als hij dat niet wilde. Het is overigens allerminst duidelijk wanneer het
contract met M.A. Perk, waarbij Van Looy de rechten verwierf op de vijfendertig
sonnetten die voor het eerst in de herdruk van 1901 werden opgenomen terwijl hij
die op de editie van 1882 al eerder had overgenomen van H. Pyttersen Tz., precies
is gesloten en wat de bepalingen waren.
Het is twijfelachtig of Willem Kloos bovenstaande brief wel heeft beantwoord,
want op 14 maart van het volgend jaar komt Van Looy op de beraamde herdruk
terug en herhaalt zijn voorstel.

146)

S.L. van Looy aan Willem Kloos
Amsterdam, 14 Maart 1917.
Zeer geachte Heer.

Er moet nu een nieuwe druk van Perk komen.
Hoe vindt u het beste: hem te laten zooals hij thans is, òf te spreken over den
147)
gevoerden strijd? Gaarne vernam ik uw inzicht. Zooals ik u schreef zal ik u voor
den nieuwen druk ƒ 200. - vergoeden.
In afwachting met vr. groeten met hoogachting
uw
S.L. van Looy.
Naar aanleiding van dit schrijven ontwierp Willem Kloos het volgende antwoord:

148)

Willem Kloos aan S.L. van Looy
Concept
[tussen 15 maart en 3 april 1917]

146)
147)
148)

Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
Van Looy doelt hier kennelijk op de verwikkelingen rond het Leidse proefschrift van A.C.J.A.
Greebe; zie hiervoor noot 54, blz. 244.
Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
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Geachte Heer,
Dat er weer een nieuwe druk van Perk noodig is, doet mij natuurlijk genoegen. Want
kan daar o.a. niet uit blijken, dat het polemische geleuter van den onbetrouwbaren
Roomschen bekeerling Greebe de verstandige Nederlanders, die Perk kunnen
genieten, tamelijk koud gelaten heeft? En zou het dus, volgens uw opinie, wel
volstrekt noodig zijn, om die kwestie, waar tegenwoordig, geloof ik, niet zoo heel
veel meer aan gedacht wordt, in den Perk-bundel te vereeuwigen? Wij zouden den
ambitieusen Greebe er stellig een genoegen mee doen, omdat hij dan het bewustzijn
zou krijgen, dat zijn naam nu voortaan altijd in verband met dien van den dichter
der Mathilde zou blijven worden genoemd.
Zijn boek toch is, zooals ook door de kritiek van buitenstaanders erkend wordt,
noest-vervelend want droog en volstrekt niet altijd helder gestyleerd, en dus zeer
moeielijk om te volgen, zoodat het door de koopers van uw nieuwe Perk-editie wel
niet zal worden gelezen en nagepluisd, waardoor het gevaar kon ontstaan, dat zij
onjuiste ideeën over mijn Perk-redactie kregen.
Zoo zie ik de dingen: maar komt het u, als praktikus, niettemin wenschelijk voor,
dat er in den bundel gewag van die kwestie wordt gemaakt, dan zou ik achter in
149)
den bundel, als een soort van naschrift, de studie van Dr. Timmerman kunnen
saamvatten in een klein

149)

A.E. Timmerman, ‘De heer Greebe en zijn “boekske”’, I-III, in De nieuwe gids XXX (1915),
deel I, blz. [909]-933 [juni]; deel II, blz. [217]-236 [augustus] en [369]-388 [september].
12

Een exemplaar van Jacques Perk, Gedichten , Amsterdam 1914, waarin Timmerman de
varianten van twee handschriften en de opmerkingen van Kloos in een daarvan heeft
bijgeschreven, berust onder signatuur XIII G 46 in de Universiteits-Bibliotheek van Amsterdam.
Tegenover de Franse titel staan een opdracht van Kloos en twee aantekeningen van
Timmerman:
Voor Gidius Timmerman
van
Willem Kloos
Den Haag. 29 Maart 1915
In deze uitgave zijn door mij met roode inkt de varianten van het ongenummerde handschrift
opgeteekend; met zwarte van het genummerde, met violette de opmerkingen van Willem
Kloos in het ongenummerde handschrift.
15 Mei 1915.
Aeg. W.T.
Dit boek wordt door mij vermaakt aan de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek.
Aeg. W. Timmerman
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aantal bladzijden, het ontdoende van de felle scherpheden, die in den bundel minder
zouden passen, en alleen vermeldende de resultaten, wat de gronden ervoor [waren],
waartoe Dr. Timmerman kwam door zijn grondig onderzoek der documenteele
bronnen die ik hem toen-ter-tijde meê naar zijn huis heb gegeven, en die hij rustig
bestudeerd heeft, zonder daarbij ook maar eenigszins door mij beïnvloed te zijn. Ik
liet de zaak geheel aan hem over, hem-zelf latende oordeelen. En ik herinner mij
nog, hoe Dr. Timmerman, die, vóórdat hij de documenten kende, geen enkel oordeel
over de kwestie had uitgesproken tegen mij, na zijn onderzoek verheugd bij mij
kwam, en zei: ‘Ik ben, nu ik alles heb gezien en onderzocht, tot de vaste overtuiging
gekomen, dat Greebe een mengelmoes is van een domoor en een perfiden Jesuiet.
Maar ik zal dien smeerlap wel te pakken krijgen.’ En toen schreef hij zijn stuk, dat
in de pers éclat zelfs gemaakt [heeft].
Dr. Timmerman was, door de lectuur van mijn Perk-archief, gewoon-weg
verontwaardigd over Greebe geworden, om diens fantaseeren, dat hij als de absolute
waarheid stelde en als zoodanig wou aangenomen zien. En door die
verontwaardiging is Timmerman's stuk misschien wat scherper geworden dan noodig
was. Maar het ‘fond’ ervan is wetenschappelijk, wat Greebe's boek niet is, omdat
deze laatste ging vonnis vellen, op hoogst onvolledige gegevens, die hij brutaal-weg
uitgaf voor de eenige, die konden bestaan.
Dus, geachte Heer, beslist u zelf maar, wat u vindt, dat er in deze moet worden
gedaan.
Met vriendl. groeten
hoogachtend, dw
Willem Kloos
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In zijn antwoord kwam Van Looy met concrete voorstellen betreffende de indeling
van de nieuwe herdruk.

150)

S.L. van Looy Aan Willem Kloos
Amsterdam, 4 April 1917.
Zeer geachte Heer.

Alvorens een beslissing te nemen zou ik u gaarne het volgende in overweging willen
geven. De kosten van goed papier en druk zijn zoo hoog dat ik er over denk een editie
van Perk te geven, ongeveer gelijk aan den 5. druk. Maar dan zou ik toch gaarne bijvoegen uw voorrede voor den 1. druk.
De nieuwe druk zou dan alleen bevatten uw beide voorreden voor den 1. en 4.
druk gevolgd door de gedichten. Of het gewenscht wezen zou aan het slot van den bundel nog iets over den
Perk-strijd te zeggen, is nog te overdenken.
Acht u echter een druk gelijk aan den laatsten veel beter dan verneem ik dat
gaarne.
In afwachting met vr. groeten met hoogachting
uw
S.L. van Looy.
Bij vergelijking met de nieuwe herdruk blijkt, dat deze wat de indeling betreft precies
gelijk is aan wat Van Looy in bovenstaande brief voorstelt. In zijn helaas niet bewaard
gebleven toestemmend antwoord moet Kloos bovendien hebben geschreven dat
het inderdaad wenselijk was een reactie op Greebe op te nemen en daarnaast ook
facsimilé's van enkele sonnetten uit de ‘Mathilde’-krans.

151)

S.L. van Looy aan Willem Kloos

Z.G.H. Uw voorstel bijvoeging van eenige bladzijden tegenover Gr. c.s. is mij best.
Foto's voor facsimilé voortreffelijk; laat er een

150)
151)

Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.
Berust onder signatuur 69 F 13 in het Kloos-archief.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

277
5tal maken; ze moeten bijzonder scherp wezen en op de grootte van het Ms., zonder
de marges er bij te rekenen. Gaarne uw bericht welke verzen u neemt.
Met vr. groeten met hoogachting
uw
S.L. van Looy.
A. 9/IV 1917.
152)
‘Klinkt helder op’ zou mooi tegenover den titel staan. Juist een maand later beantwoordt Van Looy een inmiddels verloren gegaan schrijven
van Willem Kloos dat de foto's van de handschriften uit de ‘Mathilde’ vergezelde.

153)

S.L. van Looy aan Willem Kloos
Hooggeachte Heer.

In dank de foto's ontvangen; ze zijn belangrijk en fraai. Ik schrijf er u nog nader over. Met vr. gr. met hoogachting
uw
S.L. van Looy.
A. 9 Mei 1917.
Evenals het hier toegezegde schrijven ontbreken in het Kloosarchief en het
Letterkundig Museum alle verdere brieven over deze herdruk en de twee volgende
editie's van 1920 die nog door Van Looy zijn uitgegeven. Wel zijn er twee
dokumenten bewaard gebleven die aantonen dat er in 1924 plannen hebben bestaan
voor een facsimiléuitgave van het gehele handschrift der ‘Mathilde’-krans dat
eigendom was van Willem Kloos.

154)

S.G. van Looy aan Willem Kloos
Amsterdam, 6 Maart 1924

152)
153)
154)

Een facsimilé van ‘Aan de sonnetten’ is uiteindelijk niet opgenomen, maar wel van ‘Mist’, ‘Een
denker’, ‘De akker’ en ‘De burcht in puin’.
Berust in het Letterkundig Museum.
Berust in het Letterkundig Museum.
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Zeer geachte Heer,
[...].
Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik nog eens terug te komen op Uw
155)
bijdrage over de fout in het onderschrift bij Perk in de Letterkundige Platenatlas .
Er is ook naar aanleiding van wat U schreef in de pers op gezinspeeld dat het
156)
wenschelijk zou zijn eens een facsimile uitgave te laten verschijnen . Ik weet niet
hoe U hierover denkt, doch mocht het werkelijk een plan zijn dat Uw volkomen
instemming heeft dan zou ik hierover gaarne eens met U van gedachten wisselen
en er over denken of zoo'n uitgave mogelijk zou zijn.
[...].
Gaarne teekent
met de meeste hoogachting,
S.G. van Looy.
Ruim een maand later bracht Kloos het voorstel van Van Looy ter sprake in zijn
volgend schrijven:

157)

Willem Kloos aan S.G. van Looy
Concept
Den Haag, 24 April 1924
Geachte Heer,

Nu ik door de rustige Paaschdagen een oogenblik tijd kan vinden, wil ik U gaarne
antwoorden op wat gij mij 6 Maart j.l. schreeft, en u melden tot welke slotsom ik
kwam.

155)

Willem Kloos, ‘Een vergissing van den letterkundigen atlas’, in De nieuwe gids XXXVIII (1923),
deel II, blz. [835]-847 [december 1923]; herdrukt als ‘CCXXXIV (CCCXXV) Een vergissing
van den letterkundigen atlas’, in Willem Kloos, Letterkundige inzichten en vergezichten, deel
XV/Nieuwere literatuurgeschiedenis, deel XX, Den Haag 1930, blz. [227]-241 [november].
Dit opstel is een reaktie op M.A.P.C. Poelhekke en C.G.N. de Vooys, Platenatlas bij de
2

156)

157)

3

4

Nederlandsche literatuurgeschicdenis, Groningen 1914, blz. 91, 126; 1916 ; 1923 ; 1933
[met weglating van het facsimilé].
Het is niet mogelijk gebleken deze zinspeling in de pers te achterhalen; wel werd een dergelijke
wens geuit door J.B. Schepers, ‘Brieven over de tentoonstelling voor litteratuur’, III, in Oprechte
Haarlemsche courant, 26 september 1923, derde blad, blz. 8.
Berust in het Letterkundig Museum.
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Gij geeft mij in overweging om het in mijn bezit zijnde komplete handschrift der
Mathilde, op uw kosten te doen facsimileeren, en die reproductie dan in den handel
te brengen. Zoo'n uitgave nu zou, hoe kostbaar zij moge wezen, zeker zeer
wenschelijk, ja, noodig, kunnen heeten, indien niet reeds Dr. Aeg. W. Timmerman
wien ik daarvoor dat document in bruikleen gaf, gedurende de 5 of 6 maanden, dat
hij het bij zich in huis, dus onder zijn berusting had, dat manuscript wetenschappelijk
bestudeerd had, en de resultaten van zijn onderzoek had meegedeeld in de natuurlijk
158)
ook in uw bezit zijnde studieën, die hij daarover schreef in De Nieuwe Gids . En
dientengevolge zou het fac-similé niets anders dan een herhaling kunnen geven
van wat reeds door hem, den akkuraten philoloog, in het licht is gesteld.
Maar buitendien zou een reproductie van dat ééne handschrift vergezeld moeten
gaan van een fac-similé uitgave van al de overige en inkomplete
Mathilde-manuscripten, die in mijn bezit zijn, en die Timmerman in zijn studie ook
alle, met de titels en met getrouwe opgave der lezingen ervan, in zijn studie vermeldt.
Want al die handschriften en dan bovendien nog het handschrift van Mr Vosmaer
en dat van Ds Perk hebben mij gediend, om den tekst vast te stellen, zooals deze
in Uw uitgave der Gedichten definitief staat gedrukt.
Uit dit alles blijkt, dunkt mij, dat een reproductie van dat eene, door u bedoelde
handschrift geen ander gevolg zou kunnen hebben, dan dat die Perkkwestie die
immers onnoodig stof heeft opgejaagd, totdat zij ten slotte door Dr Timmerman
beslist werd, weer op nieuw door de paar bemoeizieke Perkdilettanten (zoo moeten
de halfwassene intelligentie [lees: intelligentie's] heeten, die haar op hebben
geworpen, [)] weer op nieuw aan de orde zou komen en dat er weer eindeloos lang
zoowel voor als tegen Kloos zou worden geägeerd.
Immers, de diepere grond en oorzaak van die willekeurig-opgeworpen kwestie
ligt niet zoo zeer in wezenlijke belangstelling voor dien tekst, de meeste van die
heeren, geven inwendig niets om Perk, hij kan hun eigenlijk de bout hachele, zooals
het volk dat noemt maar wel, of men hiermee zich voor of tegen Kloos richt.

158)

Zie noot 149, blz. 274-275.
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En daar ik nu op mijn 65 jaren wezenlijk te rijp ben geworden, om mijn kostbare tijd
te vermorsen met
[De rest van het concept ontbreekt.]
De hier door Willem Kloos naar voren gebrachte bedenkingen hebben blijkbaar de
doorslag gegeven, want het van idealisme getuigend voorstel van Van Looy is geen
werkelijkheid geworden. Ook na de driedelige editie van alle ‘Mathilde’-handschriften
159)
in 1941 is een facsimilé-uitgave daarvan nog altijd een desideratum van het
Perkonderzoek.
Van de volgende uitgaven die in 1929 en 1944 zijn verschenen bij A.W. Sijthoff
zijn geen bescheiden bewaard gebleven, maar wel betreffende de herdruk uit 1938.

160)

A.W. Sijthoff aan Willem Kloos
[Leiden,] 16 Februari 1938
Weledelzeergeleerde Heer,

Hiermede hebben wij het genoegen U te berichten dat de laatste druk van Perk
Gedichten met Uw Inleiding, wederom zoo goed als uitverkocht is. Wij hebben dus
besloten een nieuwen druk daarvan ter perse te leggen.
Wij nemen aan dat Uw Inleiding onveranderd in de nieuwe oplaag kan worden
overgenomen.
161)
Volgens Uw contract met de firma S.L. van Looy competeert U ƒ 50. - voor
honorarium voor een nieuwe oplage, welk bedrag wij U bij het gereedkomen van
den nieuwen druk zullen doen toekomen.
Hoogachtend,
Willem Kloos heeft door zijn ziekte en daaropvolgend overlijden

159)
160)
161)

Jacques Perk, Mathilde-krans, deel I-III, ed. G. Stuiveling, Den Haag 1941.
Origineel berust niet in het Kloos-archief en het Letterkundig Museum; doorslag in het
Sijthoff-archief.
Berust niet in het Sijthoff-archief.
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bovenstaande brief niet meer kunnen beantwoorden. Na zijn heengaan schreef zijn
weduwe het volgende:

162)

Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe aan A.W. Sijthoff
[Den Haag, waarschijnlijk april 1938]

Geachte Heeren, Uwe mededeeling, dat er weder een nieuwe druk van Jacques
Perk moet komen, heeft mijn man nog met vreugde gelezen.
Maar daar ik weet, hoe beslist Hij er op gesteld zou zijn, zelf de proeven te
corrigeeren, verzoek ik U vriendelijk deze taak thans aan mij te willen toevertrouwen.
Gaarne in afwachting,
Hoogachtend
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe
Toen de nieuwe herdruk gezet was, schreef de uitgever:

163)

A.W. Sijthoff aan Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe
[Leiden,] 30 Juni 1938.
Mevrouw,

Ingevolge Uw laatst ontvangen schrijven hebben wij het genoegen U hierbij de
proeven van Jacques Perk Gedichten te doen toekomen. Aangezien reeds meerdere
drukken van dit werk zijn verschenen vertrouwen wij dat U niet veel correctie zult
hebben aan te brengen en zien wij de voor afdrukken geteekende proeven gaarne
zoo spoedig mogelijk tegemoet.
Hoogachtend,
Na de correctie antwoordde Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe:

164)

Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe aan A.W. Sijthoff
[Den Haag, waarschijnlijk juli 1938]

162)
163)
164)

Berust in het Sijthoff-archief.
Origineel berust niet in het Kloos-archief en het Letterkundig Museum; doorslag in het
Sijthoff-archief.
Berust in het Sijthoff-archief.
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Geachte Heeren, Gaarne heb ik de proeven Jacques Perk gecorrigeerd. Inderdaad
waren er slechts zeer weinig fouten in, waarvan ik de correctie met vertrouwen aan
U overlaat, en dus geen revisie vraag. Hopende, dat U van deze nieuwe editie veel
pleizier moogt beleven,
Hoogachtend,
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe
Zoals uit de laatste vier brieven blijkt, heeft Kloos de proeven van de herdruk uit
1938 niet meer zelf kunnen nazien, zodat de twee uitgaven die in 1929 zijn
165)
verschenen beschouwd zullen moeten worden als de ‘Ausgabe letzter Hand’ .
Toen Willem Kloos op donderdag 31 maart 1938 aan de Regentesselaan 176 te
Den Haag was overleden, behoorde de mogelijkheid Jacques Perks Gedichten nog
eens ingrijpend gewijzigd te bezorgen eveneens voorgoed tot het verleden.
PH. VAN DE NIEUWEGIESSEN

165)

Zie noot 6, blz. [231]-232.
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Linkse schimmen
De geest van den wijze richt zich naar rechts, maar
de geest van den dwaas naar links. Pred. 10, 2
Het MNW geeft een grote verscheidenheid aan betekenaren voor ‘links’, waarvan
1)
blijkens een recent onderzoek van het Dialectenbureau alleen een variant van een
der minst frequente t.w. linc (MNW IV 661) nog levend is; daarnaast zijn loft
(Friesland) en slinks en var. (vnl. Zeeland, Vlaanderen, Brabant, Limburg) dialektisch
nog bekend.
De gewone mnl. woorden voor ‘links’ zijn slinc en lucht(er), terwijl MNW IV 661
verder nog opgeeft het zuid-oostelijke winster, de in de Theutonista voorkomende
vormen loorts (loyrts, luerts) (zie ook MNW IV 778), hoede en hoene.
Bij de opsomming i.v. linc wordt nog niet genoemd mnl. suchter (MNW VII 2399)
waarmee de bewerker ook zijn problemen had.
Het mag opvallend heten, dat van de acht opgegeven benamingen er liefst vier,
t.w. loorts, hoede, hoene en suchter, onverklaard zijn. MNW III 475 neemt overigens
aan dat hoene een schrijffout is voor hoede.
In deze bijdrage wil ik een poging doen de n e d e r l a n d s e vormen hoede, hoene
en suchter te verklaren.
Voor de overige zie IEW 964 (lucht(er) < *(s)leup/bh- cf. eng. left); IEW 1147
(winster < *u̯enistro- cf. oi. vāma- ‘links’); IEW 959 ((s)link < *(s)le-n-g- cf. oi. laṅga‘lam’). Loorts (loyrts, luerts) is ook op nederduits en hoogduits gebied opgetekend:
nederr. lorz, lurz (MNW IV 661; voor een verklaring zie H.M. Heinrichs,
Festschrift-Cordes II, 112-119), beiers lërz, lërc (Kluge, Etym. W. 433) en zou een
breder onderzoek vereisen.
Ook mnl. avesc, dat blijkens MNW en WNT I i.v. AAFSCH

1)

Cf. Vragenlijst 50 (1975) nr. 10 (11 en 12).
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‘slinks’ in de moderne betekenis kan aanduiden, laat ik buiten beschouwing, evenals
klook op de kaart van Van Ginneken.
Laten we ons derhalve beperken tot hoede/hoene en suchter.

a. hoene
MNW, III 475 geeft: ‘...en de rechteren (hant) wylle dat men em bare, en de hoene
hant en wyl neet baren..., < 16e e. > Wilk. v. Humst. 25, 38 (Pro Excol. dl. 3) - Het
woord kan niets anders beteekenen dan linker, doch de vorm is onverklaard. Zou
misschien hetzelfde woord bedoeld zijn als het bnw. h o e d e , dat insgelijks de bet.
linker heeft, en is h o e n e misschien verschreven voor h o e d e ?’
Hierbij zijn een paar opmerkingen op hun plaats:
De bewerker van het MNW voegt in het aangehaalde citaat achter ‘rechteren’ het
woord hand in, maar bewijst daarmee alleen deze tekst volledig mis te verstaan.
Immers rechteren is hier subst. n.l. iudices, en de aangehaalde tekst betekent zoveel
als: ‘...en de rechters willen, dat men hem aanklaagt en de beledigde partij wil niet
klagen...’.
Hoene hangt samen met het ww. honen ‘in woord en daad beledigen’, cf. de
artikelen honehant, honemensche, in Schiller-Lübben, 2, 294.
2)
Hiermee kan het artikel hoene ‘links’ uit het MNW verdwijnen .

b. hoede
MNW III 460 geeft: ‘...deen ter rechter hant, dander ter hoeder, Wap. Rog. 1560 Er moet hier klaarblijkelijk een bnw. gebruikt zijn met de beteekenis linker; synon.
van mnl. luchter, gelijk in het gelijkluidende verhaal, Rijmb. 24861, ook staat. Het
woord is van elders in het Germ. onbekend; maar kan verwant zijn met het woord
voor linker in de kelt. talen, nl. ciotan, ciotog, manus sinistra; gal. ciotach.’
Ook wat dit hoede betreft is er m.i. sprake van een interpretatie-

2)

Het is een speling van het lot dat het huwelijk ‘met de linkerhand’, het morganatisch huwelijk
in een der oudste germaanse teksten, de Lex Salica (± 510) met ditzelfde woord hone- wordt
aangeduid: *haunma-: 13, 9 C 6 honema, H 10 honomo ‘huwelijk van een vrije met een onvrije’
cf. M. Gysseling, De Germaanse Woorden in de Lex Salica, Versl. Med. KANTL 1976/1 p.
60-109, speciaal p. 80.
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3)

fout. De tekst in de uitgave van E. von Kausler , die als bron van het MNW is
gebruikt, luidt als volgt:
Dewangelie maect ons vroeder
1560 Dat Sebedeus kinder moeder
Cristumme leide voer hant,
Dat hare II sonen bi hem behoeder
Sitten mochten ten hemelschen voeder
In dat zaleghe lant,
1565 Deen te rechter hant, dander ter hoeder
Niet sprac te hem der salicheit spoeder,
So ict bescreuen vant,
Ne waer ten tween keerdi die scouder
Ende warp hem lieden sinen loeder,
1570 Dat was der passyen bant,
Die cort was becant.

Hierbij is op p. 427 van Kausler's editie aangetekend: ‘1565 hoeder ist dem
Zusammenhange nach nothwendig: linker’ en het is deze betekenis, die tenslotte
in het MNW is terechtgekomen. Maar is de betekenis ‘linker’ zo ‘nothwendig’? Het
zij toegegeven, dat deze voor de hand ligt, maar van alle heteroniemen van ‘links’,
en dat zijn zoals we hierboven zagen: slinc, luchter, loorts, winster, suchter, past er
geen in het rijm. Komt nu als een deus ex machina het verlossende hoeder ‘links’,
dat verder nergens is geattesteerd en in geen enkele verwante taal is aangetroffen,
de schrijver te hulp? Ik meen dat hier niet het antoniem van ‘rechts’ gebruikt is, maar
een algemeen antoniem tw. ‘ander’, en wel in zijn Westvlaamse (ingwaeoonse)
vorm: oeder, met een anorganische h-, als hu, huwer, hute(n), hel, hent (passim)
in deze tekst.
Voor hoeder < ôþar < *onþar < *anþar, cf. osa. ôðar, eng. other. Gallée, Vorstudien
zu einem Altnd. Wtb. i.v. ôðar geeft: en land van Medebikie ende othar van
Suththorpe, en, ib. p. 526: ‘thia othera’ ‘alii’. Voor het westelijke nederlands zijn te
vergelijken de bekende gevallen als ons: uus; gans: goes; mond: mude; *bans-:
boes; *smanp-: smnoe(d); enz.

3)

E. von Kausler, Denkmäler III (2. Teil: Altniederländische Gedichte vom Schlusse des XIII.
bis Anfang des XV. Jahrhunderts). Leipzig 1866.
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Het ingwaeoonse oeder ‘ander’ hoeft ons dus juist in deze westelijke tekst niet te
verwonderen. Westelijke kenmerken zijn nog in deze tekst bijv. ou i.p.v. oe voor
gutturalen (louch: lachte); de prokope en prothesis van h; beede: beide. De verklaring
van (h)oeder als ‘ander’ heeft het voordeel dat geen - overigens onbekend - woord
hoeder ‘links’ hoeft te worden aangenomen en dat de schrijver van de Wapene
Rogier beter tot zijn recht komt. Ten eerste vindt hij n.l. een oplossing voor het
probleem om de tegenstelling rechts: links uit te drukken, zonder het hier niet
passende woord ‘links’ of heteroniemen te gebruiken, ten tweede vermijdt hij hierdoor
het gebruik van tweemaal ‘ander’ in dezelfde zin: dander ter ander; ten derde lijkt
mij hier toch sprake van een etymologisch spelletje met een dialekt-(= spreektaal-)
vorm en een algemene (= schrijftaal-)vorm.
Zijn bovenstaande overwegingen juist, dan kan ook het artikel hoede uit het MNW
verdwijnen.

c. suchter
Meer zekerheid bestaat er aangaande suchter. MNW VII 2399 heeft het lemma van
een sterretje voorzien en merkt op: ‘Waarschijnlijk heeft in het hs. overal gestaan
luchter “linker”, waarvan de l met een lange s is verward.’
De citaten in MNW t.a.p. luiden:
1. ‘Dander linie (in de hand) die es groot ende es middelst, ende es die suchter
vanden drie hoecke’
2. ‘daer si (de lijn) vergadert met der suchtere van den driehoecke’
3. ‘die hoec die es ghemaect met den (l. der?) suchter linie, ende met der
fondament linie; dit heet de suchter hoec.
4. Vander rechter linie ende vander suchtere linie’

Ook Stallaert, 2, 177-1 i.v. LUCHT, LUCHTER, LUFTER laat zich in soortgelijke
bewoordingen uit: ‘De uitgever dezer chiromantie dacht niet aan 't rechte woord
luchter, en zag er 't woord lijder in.’
Al deze plaatsen zijn geciteerd uit de Chiromantie van Meester Jan Yperman,
uitg. door F.A. Snellaert in Belgisch Museum X (1846), p. 266-284.
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Nu zijn beide veronderstellingen, van MNW en van Stallaert, onjuist: in het handschrift
staat wel degelijk een s
- vergelijk de s in
met de l in
en ‘de uitgever dezer chiromantie’ (F.A. Snellaert) dacht n.l. wel aan luchter en was
zich van de betekenis ‘linker’ wel degelijk bewust:
‘Suchtere. Het was verscheidene jaren geleden dat ik het afschrift van Willems
gelezen had, en herinnerde my het stuk alleen als my belangryk te hebben
voorgekomen onder het opzicht van zeden en taalkunde. Ik gaf hetzelve aen den
drukker zonder het te lezen, en verklaerde het woord suchter met de overtuiging
dat het niet misschreven was, en in de onwetendheid dat de handwaerzeggery niet
onverschillig op beide handen gedaen wordt. Uit deze en uit andere plaetsen blykt
het evenwel dat suchter gelyk staet met luchter (linker) het zy dit eene schryffout
is, het zy de schryver daervoor zyne reden had; want in Willems afschrift is het
bestendig met eene s gespeld.
De bedoelde lyn wordt anders ook de gezondheids lyn geheeten.’ (Belgisch
Museum X (1846), p. 275, noot 2.)
Ook in de recente uitgave van de Chiromantie door L.J. Vandewiele, Scient. hist.
8 (1966) 181-202, wordt steeds suchter met een s gelezen, evenwel de eerste keer
met de aantekening (a.w.p. 188 noot 20): ‘dit woord komt niet voor bij Verdam; het
betekent linker en zal wel een ander vorm zijn van luchter, linker. Op andere plaatsen
wordt de suchtere lijn ook middellijn geheten.’
Het is wat ongelukkig, dat deze verklarende noot twee onjuistheden bevat. De
eerste is natuurlijk, dat het woord wèl bij Verdam voorkomt, de tweede is dat de
suchter linie niet óók middellijn wordt genoemd. Het is alleen zo dat de suchter linie
(vanden driehoecke) tegelijkertijd de middelste linie (vander hant) is, en dat is heel
iets anders.
Wat nu de etymologie betreft is er een goede kans dat we hier te doen hebben met
de mnl. opvolger van onl. swifter- germ. *swiftar- ‘links’.
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Gysseling gewaagt in zijn Top. Wdb. 949 van ‘Swifterbant (gouw op de Veluwe)
Suifterbant, 793 kop. begin 10e; Suiftarbant 796 kop. begin 10e’. Vergelijken we
hiermee Testerbant (< *tehstar- ‘rechts’ cf. lat. dexter) dan ligt de betekenis links
voor de hand. tehs(tar)- treffen we nog aan in bijv. Tessel, Texel < *tehslō; Testerep
< *tehstara-raipa- en Tessenderlo < *tehswandra-lauha-, *swiftar misschien in PN
Süchteln (Gysseling, Top. Wdb. 944) Suftele, 1136; Suphtele, 1123-47;...Suchtele,
1159.
Twee welbekende klankwetten hebben dus hier op nederlandse bodem gewerkt:
‘onder bepaalde, niet met zekerheid vast te stellen omstandigheden ging wĭ, wĕ in
u over’ (Schönfeld p. 61) cf. *swestar > zuster; swelc, swilc > zulk; twisken > tussen
en de overgang van -ft- tot -cht-: *swiftar > suftar > suchter.
Dit *swiftar- kan op zijn beurt weer samenhangen met Ie. *seu̯(i)-/su̯ei- (IEW 1041),
waarvan het een ‘labialerweiterung’, zal zijn, dus *su̯ip-, zoals oi. savyá-, oksl. šsujĭ
‘links’ thematisch, met -o-, van *seu̯i gevormd zijn.
Samenvattend is van de besproken vormen hoene, hoede en suchter het volgende
op te merken:
hoene: dit is mnd. hône en betekent ‘beledigd’ cf. Schiller-Lübben i.v. honehant.
hoede: hs.: hoeder, m.i. de ingwaeoonse vorm voor ander, osa. ôðar, west-mnl.
(h)oeder.
suchter: géén schrijffout voor luchter, maar de mnl. vorm van germ. *swiftar-, onl.
swifter- (cf. Swifterbant).
Dit zou betekenen, dat hoene en hoede uit het MNW kunnen verdwijnen en dat
suchter in ere wordt hersteld.
Leiden, Driekoningen 1977
W.J.J. PIJNENBURG
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Revius (en Huygens) en Petrarca
Behalve de imitatio van Petrarca in Revius' sonnet Petri tranen die ik indertijd heb
1)
aangewezen , valt er nog een reeks plaatsen op te sommen waarin de Deventer
dichter gebruik maakt van Petrarca's Italiaanse poëzie, voor zijn eigen doeleinden.
In deze bijdrage releveer ik die plaatsen met hun Italiaanse voorbeelden. Van de
laatste geef ik een Engelse vertaling die ik ontleen aan de uitgave van Robert M.
Durling, Petrarch's Lyric Poems. The Rime sparse and Other Lyrics (Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 1976).

(1)
In Revius' sonnet Kinder-moort wordt de schare van de door koning Herodes
omgebrachte kinderen van Bethlehem in de hemel ontvangen zoals dat in Petrarca's
poëzie met Laura gebeurt. Revius (editie-Smit, I, blz. 194, r. 5-6) zegt:
Een vliegende geswerm der engelen vercoren
Omvinck den cleynen hoop geplettert en doorwont,

en daarbij valt het adjectief ‘vercoren’ bij het substantief ‘engelen’ op. Het is een
parallel van de inzet van het sonnet waarin Petrarca Laura's tenhemelopneming
beschrijft (Durling nr 346, blz. 543, r. 1-4):
Li angeli eletti et l'anime beate
cittadine del Cielo, il primo giorno
che Madonna passò, le fur intorno
piene di meraviglia et di pietate.

Vert.: ‘The elect angels and blessed souls who are citizens of Heaven,

1)

W.A.P. Smit-nummer van De Nieuwe Taalgids (Groningen, 1968), blz. 48-53; ook in mijn
Bloemen in Gethsemané. Verzamelde studies over de dichter Revius (Amsterdam/Alphen
a.d. Rijn, 1976), blz. 121-27. Vgl. ook Cath. Ypes, Petrarca in de Nederlandse letterkunde
(Amsterdam, 1934).
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the first day that my lady passed over, came around her full of wonder and reverence’
(Durling, blz. 542).
De Italiaanse commentatoren verschillen van opvatting over de interpretatie van
dat ‘eletti’: is de bepaling onderscheidend, zodat deze ‘hemelse’ engelen tegenover
de verdoemde engelen worden geplaatst? Of is het adjectief karakteriserend en
dient het min of meer als epitheton ornans, met de betekenis ‘heilig, gelukzalig’?
Met betrekking tot Revius' bepaling ‘vercoren’ kiezen de commentatoren
2)
3)
(Stapelkamp , Buitendijk ) voor de laatste opvatting. In elk geval lijkt de keuze van
het woord door de lectuur van Petrarca bepaald. Marot, die het sonnet van Petrarca
in het Frans vertaalde, maakte er ‘les anges precieux’ van:
Le premier jour que trespassa la belle,
Les purs espritz, les anges precieux,
Sainctes et sainctz, citoyens des haultz cieulx,
4)
Tout esbahys vindrent à l'entour d'elle.

Maerten Beheyt vernederlandste Marots vertaling in Den Nederduytschen Helicon
als volgt:
Den eersten dagh/ doe doot was d'overschoone/
De gheesten reyn/ end' weyrdigh' Enghels soet/
De Heyligh' al/ end' Hemel-borghers goet/
5)
Verwondert seer/ omringden haer persoone.

(2)
Revius eindigt een van zijn gedichten over Jezus' hemelvaart (T'selve, I, blz. 233-34)
met de volgende woorden:
O siele vliecht om hooch, o aerde neemt het lijf,
Want Jesus, dunckt my, roept waer ick so lange blijf.

2)
3)
4)
5)

Jacobus Revius, Geestelijke Poëzie. Met inl. en aant. van Chr. Stapelkamp (Blaricum, z.j.),
blz. 52.
Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Jacobus Revius met inl. en aant.
van W.J.C. Buitendijk (Zutphen, KLP, z.j.), blz. 60.
Geciteerd naar de tekst in Traduzione e tradizione curopea del Petrarca (Padova, 1975), blz.
129.
Den Nederduytschen Helicon (Haarlem, 1610), blz. 303. Ook in Uit den ‘Nederduytschen
Helicon’. Fragmenten met Franse parallelteksten, uitg. door C.G.N. de Vooys en P. Valkhoff
(Groningen/Den Haag, 1020).
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Deze ‘roep’ van de ten hemel gevaren Jezus is m.i. petrarkeïsch. In hetzelfde sonnet
waarvan onder (1) het begin is geciteerd (Durling nr 346) lezen we in de terzinen
dit:
Ella, contenta aver cangiato albergo,
si paragona pur coi più perfetti
et parte ad or ad or si volge a tergo,
mirando s' io la seguo, et par ch' aspetti;
ond' io voglie et pensier tutti al Ciel ergo
perch' i' l'odo pregar pur ch' i' m'affretti.

Vert.: ‘She, glad to have changed her dwelling, is equal to the most perfect souls,
and still from time to time she turns back, looking to see if I am following her, and
seems to wait; and so I raise all of my desires and thoughts toward Heaven, for I
hear her even pray that I may hasten’ (Durling, blz. 542).
Marot heeft de laatste regel aldus weergegeven:
6)

Car je l'oy bien crier que trop je tarde.

Bij Beheyt is dat geworden:
7)

Sy roept/ ick hoort/ dat ick te langhe toeve.

Vooral in deze laatste versie springt de gelijkenis met Revius' slotregel, hierboven
geciteerd, in het oog. Dat kan wel het eenvoudigst daaruit verklaard worden dat
Revius Marots werk kende. Marots ‘que trop je tarde’ en Revius' ‘waer ick so lange
blijf’ corresponderen met elkaar tegenover Petrarca's ‘ch' i' m'affretti’, evenals
trouwens ‘crier’ en ‘roept’ tegenover ‘pregar’. De Nederlandse dichter baseert zich
hier dus vermoedelijk slechts indirect op zijn Italiaanse voorganger. De
waarschijnlijkheid van de ontlening wordt verhoogd door de eendere plaats: aan
het eind, zowel bij Petrarca (en zijn vertalers) als bij Revius.

6)
7)

Zie noot 4.
Zie noot 5.
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(3)
Het vijfde sonnet in de cyclus die aan de dood van Gustaaf Adolf is gewijd,
Tranen-vloet enz., eindigt met deze terzine (II, blz. 146):
Nu ligdy. en het volck dat u soo heeft bemint
Siet haer verwachtinge verdwenen inden wint.
De liefde leeft noch, maer de hope is gestorven.

In de laatste regel is de echo waarneembaar van een regel uit een sonnet van
Petrarca (aanhef: ‘S' Amor novo consiglio non n'apporta’; Durling nr 277, r. 4, blz.
457):
ché 'l desir vive e la speranza è morta.

Vert.: ‘for desire lives though hope is dead’ (Durling, blz. 456). Dezelfde versregel
herinnert Huygens zich als hij na de dood van zijn Sterre, in mei 1637, een troostbrief
van René Descartes ontvangt, waarin de wijsgeer in een nogal kille consolatio zegt
dat het verlangen vanzelf afsterft als de hoop haar grond verloren heeft. Als Huygens
dat leest schrijft hij in de marge van Descartes' brief de zojuist aangehaalde woorden
8)
uit Petrarca . Dat bevestigt hetgeen in de discussie over het sonnet Op de dood
van Sterre naar voren is gekomen, nl. dat Huygens na het heengaan van zijn vrouw
9)
troost gezocht heeft in de lectuur van de Italiaanse dichter .

(4)
Naar aanleiding van de dood van Frederik V van de Palts, de Winterkoning, in
november 1632, schreef Revius twee sonnetten. Het eerste is de Clachte van
Elisabeth door Gods genade Coninginne van Bo-

8)

9)

Correspondence of Descartes and Constantyn Huygens 1635-1647, edited from manuscripts
now in the Bibliothèque Nationale, formerly in the possession of the late Harry Wilmot Buxton,
F.R.A.S., by Leon Roth (Oxford, 1926); brief van Descartes d.d. 20-5-1637.
Vgl. S.F. Witstein, ‘Huygens en Petrarca’ in Handd. XXVII der Kon. Zuidned. Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1973, blz. 157-60; zie ook F. Steyaert, ‘Ter
interpretatie van “Op de dood van Sterre”’ in Handd. id. id. XXIX, 1975, blz. 235-51.
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hemen (...) op het overlijden des Conincx hares mans, het tweede geeft het
Antwoorde des Conincx (editie-Smit, II, blz. 149-50). De klacht van de bedroefde
weduwe eindigt met een anaforisch opgezette drievoudige sententie; de
aanhalingstekens geven het spreukmatige karakter aan:
‘Voorseker sijn wy niet als assche ende stof!
‘Voorseker is maer roock al 'swerelts eer en lof!
‘Voorseker is maer druck en bitterheyt ons leven!

Dit slot is gemodelleerd naar Petrarca's sonnet ‘Soleasi nel mio cor star bella et
viva’ (Durling nr 294, blz. 473), daarvan eveneens de laatste terzine:
Veramente siam noi polvere et ombra,
veramente la voglia cieca e 'ngorda,
veramente fallace è la speranza.

Vert.: ‘Truly, we are dust and shadow; truly, desire is blind and greedy; truly, hope
deceives’ (Durling, blz. 472).

(5)
In het Antwoorde des Conincx op die klacht wordt de overledene in petrarkeïsche
stijl voorgesteld als sprekende vanuit de hemel. De laatste vier regels van het sonnet
luiden aldus:
Wat soeckty? dat ick, die den hemel heb verworven,
Ter aerden, ja weerom ter hellen my begeef?
Of vreesdy dat ick hier niet blydelijcker leef?
Ah! leefdet ghy soo wis als ick niet ben gestorven!

Petrarca lijkt ook hier met vrucht door Revius gelezen. Voor de eerste twee versregels
van het zojuist gegeven citaat valt te wijzen op Durling nr 345, het sonnet met de
aanhef ‘Spinse amor et dolor ove ir non debbe’, waar de dichter in regel 10, sprekend
over de gestorven en ten hemel opgenomen Laura, zegt (Durling, blz. 543):
né vorrei rivederla in questo inferno
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Vert.: ‘nor would I wish to see her again here in this hell’ (Durling, blz. 542).
Vergelijk hiermee ook Huygens in zijn troostdicht Aende bedruckte moeder van
w

Ioff . Anna Margareta Kien. 1661 (Gedichten, editie-Worp, VI, blz. 303-04), r. 39-41:
Kont ghij soo Moeder zijn,
Dat ghijse weder wenscht in d'afgeleden pijn,
Om weer uw troeteling in desen poel te wesen?

Dat Huygens hier werkelijk Petrarca in gedachten heeft, wordt bewezen door een
parallel uit zijn eigen werk, de Naeniae (‘Lijkklachten’) over Sterre's sterven van
december 1638:
Crudele votum, quo superne, si queas,
10)
In has paludes retrahare, in hanc Stijgem,

in de vertaling van D. Kuijper Fzn.:
'k Acht wreed een wens, waardoor van boven g', als dit kon,
11)
Naar dit moeras werd neergehaald, naar dezen poel.

Welnu, in de marge bij de geciteerde Latijnse versregels heeft Huygens dezelfde
12)
woorden uit Petrarca neergeschreven: ‘Non vorrei riuederla in questo inferno’ .
Het betreft hier een interessant consolatio-thema, dat in de door Mevrouw Witstein
gereleveerde argumenten (naar O. Schantz) thuishoort onder het derde argument
13)
‘mors mala solvit’ . In haar behandeling van Huygens' Naeniae brengt Mevr. Witstein
het thema in de geciteerde regels nadrukkelijk onder de aandacht: ‘Niet de hogere
macht die de geliefde vrouw tot zich neemt is wreed, zoals de “crudelis

10)
11)
12)
13)

F.L. Zwaan, Dagh-werck van Constantijn Huygens (Assen, 1973), blz. 34, r. 50-51.
Idem, blz. 35.
Idem, blz. 34.
S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance (Assen, 1969), blz. 111, noot
12.
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Parca” bij de Ouden, maar het gebed van de achterblijvende om haar terugkeer uit
14)
de hemelse zaligheid’ . Het ziet ernaar uit, dat Petrarca Huygens aan deze gedachte
geholpen heeft. In 1661 neemt Huygens die nog eens op om er de moeder van een
gestorven meisje mee te troosten en te vermanen, zoals we hierboven gezien
hebben.

(6)
Wat de laatste regel uit het vorige citaat van Revius aangaat (‘Ah! leefdet ghy soo
wis als ick niet ben gestorven!’) vergelijke men Durling nr 342 (aanhef: ‘Del cibo
onde 'l signor mio sempre abonda’), waarin Laura na haar dood de dichter in de
droom verschijnt en zelf de consolatio van de eenzame minnaar ter hand neemt
(Durling, blz. 539, de laatste terzine):
‘Che val,’ dice, ‘a saver chi si sconforta?
Non pianger più, non m'ài tu pianto assai?
ch' or fostu vivo com' io non son morta!’

Vert.: ‘“What good”, she says, “is knowledge to one who despairs? Weep no longer,
have you not wept for me enough? For would that you were as much alive as I am
not dead!”’ (Durling, blz. 538).
We constateren ook hier, dat de ontleende regel op dezelfde plaats in beide
gedichten voorkomt, te weten aan het eind. Dat is natuurlijk geen toeval.
Tenslotte wijs ik erop, dat in hetzelfde antwoord van de overleden Winterkoning
aan zijn bedroefde vrouw de voorlaatste regel van het laatst geciteerde fragment
uit Petrarca echoot in deze woorden (Antwoorde, r. 1-4):
Princesse, die mijn hert gevangen hadt genomen
En doe het bloessemen, en doe het vruchten droech,
Gelooft my, 'tis te veel, of eenmael al genoech
Om mynentwil gestort der tranen heete stromen.

Uit alles blijkt dat bij Revius de poëzie van Petrarca, in elk geval die over de dood
van Laura - alle hier ter sprake gebrachte gedichten

14)

Witstein, Funeraire poëzie, blz. 245-46.
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stammen uit de afdeling ‘In morte di Madonna Laura’ -, voorin het bewustzijn zat.
In het verwerken van herinneringen uit zijn lectuur is hij kind van zijn tijd, maar toch
ook een meester in het vak. Laat het waar zijn dat wij (met enige moeite) op het
spoor van zijn ontleningen weten te komen, de boeren hebben het, om met Vondel
te spreken, zeker niet bespeurd. En als geleerde tijdgenoten het opmerkten, zal
hun waardering voor zo'n zelfstandige verwerking van sommige trefzekere verzen
van de grote Italiaan er niet minder om zijn geweest.
Heiloo, oktober 1977
L. STRENGHOLT
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Ziel van mijn ziel
Uitgangspunt van dit artikeltje is een aantekening van Kruyskamp in zijn editie van
Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus (Zwolle, 1968), blz. 203, en wel bij de laatste
woorden van de volgende regels (vss. 352-53) van het toneelstuk:
De rust Elisabeth is voor my niet gheschapen;
Maar wel voor u, mijn Lief! mijn Ziele van mijn Ziel!

Hierover schrijft Kruyskamp: ‘Deze, toch wel als een “topos” te beschouwen
verbinding, schijnt merkwaardigerwijze nog in het geheel niet onderzocht te zijn.
Hoewel ook in het Frans (âme de mon âme) en in het Italiaans en Spaans (alma de
mi' alma) zeer gangbaar, wordt zij in geen enkel woordenboek van die talen vermeld,
en verschillende romanisten die ik ervoor raadpleegde konden mij er niets over
vertellen. Bij Bredero zal men wel aan het voorbeeld van het Frans moeten denken,
al is spontane formatie natuurlijk denkbaar. Een parallelle, maar niet identieke
uitdrukking is het Engelse (in) my heart of heart(s), dat het eerst bij Shakespeare
schijnt voor te komen, nl. in Hamlet III, ii, 73: “I will wear him In my heart's core, in
my heart of heart”.’
In aansluiting bij deze notitie wijs ik allereerst op het feit, dat het Engelse equivalent
van ‘ziel van mijn ziel’ in elk geval in één Engels woordenboek te vinden is, in A
New English Dictionary on Historical Principles (Vol. IX, Part I, Oxford 1919, blz.
461), waar de volgende bewijsplaatsen opgegeven worden: ‘1654 GAYTON Pleas.
Notes III. xiii.165 O persevere (soule of my soule) And act according to thy word.
(...) 1864 BROWNING Dram. Pers., Prospice, O thou soul of my soul! I shall clasp
thee again’.
In de Nederlandse literatuur zijn verscheidene plaatsen aanwijsbaar met de ‘topos’
waarop Kruyskamp ons attendeert. De volgende opsomming geeft wat ik her en
der, met name in de zeventiende-eeuwse poëzie, heb aangetroffen.
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(1) Hooft, het vierde sonnet in de uitgave van Tuynman:
Ghentiel goddin alleen besitster van mijn hert,
1)
Schoon Ziele van mijn ziel, meestres van mijn gedachten,

Het sonnet met deze aanhef komt in Achilles en Polyxena voor (de vss. 1043 e.v.).
In zijn uitgave van dit spel tekent D'Angremond bij de verbinding in kwestie het
volgende aan: ‘ziele van mijn ziel, vgl. vs. 1108; “wezensgrond van mijn innerlijk
leven”. Oorspronkelijk een praedicaat van de Godheid, dat uit de Christelijke
wijsbegeerte in de late middeleeuwen is overgedragen op het gebied der erotische
2)
poëzie’ . Helaas laat hij het bij deze notitie. In de regel waarnaar D'Angremond
verwijst (vs. 1108) komt de verbinding nog eens terug, weer in woorden van Achilles
tot Polyxena:
u schoone beeltenis,
3)
Die siele van mijn siel, mijns levens leven is

Hoofts spel verscheen voor het eerst in 1614. Maar Bredero kan het, toen hij in 1611
zijn Rodd'rick ende Alphonsus schreef, uit handschriften of door vertoningen gekend
hebben en we hoeven dus niet per se aan ‘het voorbeeld van het Frans’ te denken.
(2) Hooft, in de slotstrofe van ‘Amaryl, de deken sacht’:
4)

Schoone siele van mijn siel .

Ook via dit lied van Hooft kan Bredero de formule hebben leren kennen, maar dan
moet hij in de tweede editie van Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught van
1610 de drukfout in de versregel (‘Schoone

1)
2)
3)
4)

P.C. Hooft, Sonnetten / Reden vande Waerdicheit der Poesie (bezorgd door P. Tuynman,
Amsterdam, 1971), blz. 4.
Th.H. d'Angremond, P.C. Hooft's Achilles en Polyxena (diss. U.v.A., Assen, 1943), blz. 123.
D'Angremond, blz. 126.
Gedichten van P.C. Hooft, ed. Leendertz-Stoett, deel I (Amsterdam, 1899), blz. 53.
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5)

ziele van u ziel’ wel stilzwijgend verbeterd hebben, net als Van Dis en Smit in hun
6)
uitgave van de Bloem-hof gedaan hebben .
(3) Spiegel, Lieden op 't Vader ons, in de derde strofe:
O aller zielen ziele,
7)
zelfstandich ewich yet .

Degroote verklaart de eerste regel van dit citaat aldus: ‘oorsprong van alle zielen;
of superlatieve genitief: hoogste ziel’. Ik kom verderop op deze interpretatie terug.
(4) Cats, Sinne- en Minne-beelden, in het 41e emblema onder het motto ‘Amica
amanti anima’ (d.i.: ‘De geliefde is voor de minnaar de ziel’), waar de minnaar tot
zijn lief zegt:
Ick was eens op een tijdt tot aen het graf gedreven,
Maer siet ick kreegh terstont meer als mijn vorigh leven
Soo haest u gunstigh oogh maer eens op my en viel:
8)
Ghy zijt mijn ander ick, de ziele mijner ziel.

(5) Dezelfde auteur past de verbinding in zijn Houwelick op God toe:
Hy geest van onsen geest, hy onse ware kroon,
9)
Hy siel van onse siel, hy onse groote loon.

5)

6)

7)
8)

9)

Zie Pieter Corneliszoon Hooft, Alle de gedrukte werken 1611-1738, deel I, onder redactie van
W. Hellinga en P. Tuynman (Amsterdam, 1972), blz. 205. Collega Zaalberg wees me op nog
een plaats bij Hooft, nl. in de Emblemata Amatoria van 1611, blz. 40-41 (zie AGW 1), waar
de woorden ‘Ame de mon ame’ als het Franse motto bij afbeelding XV dienen, naast de
motto's ‘Sy leeft en doet oock leven’ en ‘Meae Spiritus Vitae’. Bredero heeft in 1611 deze
woorden ongetwijfeld onder ogen gekregen.
Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught, naar de drukken van 1608 en 1610 uitgegeven,
ingeleid en geannoteerd door L.M. van Dis met medewerking van Jac. Smit
(Amsterdam-Antwerpen, 1955), blz. 197.
Hendrik Laurensz. Spiegel, Lieden op 't Vader ons, uitgegeven, ingeleid en toegelicht door
Gilbert Degroote (Zwolle, 1956), blz. 102, vss. 19-20.
Geciteerd naar de facsimile-uitgave van de Sinne- en Minne-beelden verschenen bij Van
Goor, Den Haag, 1977 (naar de editie van Cats' werken, Amsterdam, 1665, bij Ian Iacobsz
Schipper), blz. 74.
Houwelick (eerste editie, bij J.P. vande Venne, Middelburg, 1625, blz. 15).
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In de marge voegt de auteur een voor ons belangwekkende noot toe: ‘Anima animae
Deus, Bern.’ De plaats waarnaar Cats hier verwijst volgt hieronder.
(6) Joannes Vollenhove, in een sonnet, gericht aan zijn eerste vrouw:
O Ziel van myne ziel, hoe raakt myn geest aan 't baren,
10)
Die groot gaat van uw' lof?

Het gedicht met deze aanhef, getiteld Aan mijn Liefste, heeft een motto dat aan
Horatius is ontleend: ‘Animae dimidium meae’ (Carmina I, 3, 8), d.i. ‘de helft van
11)
mijn ziel’, of, in Vondels vertaling, ‘mijne halve ziele’, d.w.z. ‘mijn dierbare vriend’ .
We zien uit dit Horatiaanse motto, in welke zin we Vollenhoves uitroep ‘O Ziel van
myne ziel’ moeten opvatten.
(7) De bekende aanhef van Verwey's Cor cordium:
Ziel van mijn Ziel! Leven, dat in mij woont,
Veelnamige Mysterie, die ik noem
Mijn Ik, mijn Zelf, mijn Wezen, - die u toont
12)
Altijd een andre .

(8) En tenslotte de meest recente vindplaats die ik dankzij een van mijn studentes
noemen kan, een plaats uit Het boek Ik van Bert Schierbeek:
‘En een mens is dood als zijn hart niet meer klopt en liefde is liefde maar centen zijn
centen en zonder geld kom je nait wieder en het hart is een hart en 't zel haard wezen
want gevoel is gevoel en verstand 't verstand en 't laatste hôlt alles bie mekoar, 't is
de dijk om de polder, de wieken van de molen, de ziele van 't woater en de ziele der
13)
ziel’ .

10)
11)
12)
13)

Vollenhove, Poëzy (Amsterdam, 1686), blz. 548. Het gedicht is gedateerd 1657.
WB-editie VII, blz. 265-66.
Albert Verwey, Oorspronkelijk dichtwerk I (Amsterdam, 1938), blz. 63.
Het boek Ik (Amsterdam, 1951), blz. 44.
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Bij al deze Nederlandse voorbeelden wil ik nog een Frans citaat voegen. Het is
genomen uit La Judit van Du Bartas:
Compagnons, si le feu de ce zele non feint
Qui jadis vous brulloit n'est point encor esteint,
Si le soin de vos fils, si l'amour de vos femmes
Peurent oncq' esmouvoir les ames de vos ames
Et si dans votre sein loge un coeur genereux,
14)
Sus, faites-le cognoistre en temps si malheureux:

In de editie-Baïche, die ik hier aanhaal, wordt de woordgroep ‘les ames de vos ames’
als hebraïsme aangeduid; de editor zegt: ‘superlatif hébraïque, formé par le génitif
d'un substantiel pluriel qui en détermine un autre; indique une particulière
15)
excellence’ . Als Du Bartas' bedoeling met de verbinding weergegeven mag worden
als ‘het diepste van uw wezen’ of ‘het beste van uw innerlijk’, is er echter wel een
essentieel verschil met authentieke hebraïsmen als ‘het heilige der heiligen’ (= het
allerheiligste) en ‘het lied der liederen’ (onder alle liederen het mooiste). Met ‘les
ames de vos ames’ lijkt toch niet iets bedoeld als ‘de beste van alle zielen’, ‘de
diepste zielen onder de zielen’, maar: ‘het beste in elk der zielen’.
Cats heeft ons op het spoor van Bernard van Clairvaux gezet. Het leidt naar de
tiende van zijn Sermones de diversis, een toespraak die de titel draagt ‘De vita et
quinque sensibus animae’ (‘Over het leven en de vijf zintuigen der ziel’). Bernardus
betoogt daarin, dat God is voor de ziel wat de ziel is voor het lichaam. In de in 1956
verschenen Nederlandse vertaling ‘door enige cisterciënzer monniken van de strenge
16)
observantie’ komen we uitspraken tegen als ‘uw God is zonder twijfel uw ziel’
17)
(toelichting van de vertalers: ‘God is door het geloof en de liefde de “ziel onzer ziel”’
en ‘De waarheid is

14)
15)
16)
17)

G. Salluste du Bartas, La Judit. Édition critique avec introduction et commentaire par André
Baïche (Toulouse, 1971), blz. 18, vss. 197-202.
La Judit, ed.-Baïche, blz. 151; vgl. ook blz. 239.
St Bernard van Clairvaux, deel VI: Toespraken over allerlei onderwerpen, vertaald door enige
cisterciënzer monniken van de strenge observantie (z.p., 1956, niet in de handel), blz. 78.
T.a.p., blz. 83.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 93

302
18)

dus het leven van de ziel, de liefde is haar waarnemingsvermogen’ . Maar de plaats
waar het ons nu om begonnen is vinden we in het slotstuk van de toespraak, waaruit
ik hier citeer mèt de vertaling van de monniken voornoemd:
‘Illud quoque vestrae nihilominus diligentiae considerandum relinquo,
quod quemadmodum artus corporis cadere necesse est, quam cito desieri
eos anima vegetare, sic et eas, quas diximus, affectiones, quae sunt velut
quaedam animae membra, sine anima ipsius animae (quae Deus est)
cadere omnino necesse est: quatenus videlicet aut ex toto non diligatur
quod diligendum est; aut non diligatur ad quod debet, aut quomodo
19)
debet’ .
Dat is:
‘Ook het volgende laat ik nog aan uw aandachtige beschouwing over:
zoals de ledematen van het lichaam vanzelf in verval moeten geraken
zodra de ziel ze niet meer voedt, zo kan het niet anders of ook de
gevoelens die wij opgenoemd hebben en die als het ware de organen
van de ziel zijn, zullen vanzelf verdwijnen als de ziel van onze ziel (en
dat is God) daar niet meer aanwezig is. In dat geval bemint men helemaal
niet wat men beminnen moet, of men bemint met een bedoeling of op
20)
een manier die niet past’ .
Men ziet, dat de bij Cats voorkomende woordgroep ‘Anima animae Deus’ bijna
letterlijk zo in de tekst van Bernardus staat. De formule is ook te vinden in het register
van Mabillon in de Patrologia Latina 183, kol. 1210. Ze stamt vermoedelijk uit een
oude uitgave. Cats kan zo'n uitgave gekend hebben - hij citeert wel vaker uit
Bernardus -, hij kan de wending ook uit een concordantie opgediept hebben. In de
‘Index potiorum sententiarum in Opera Divi Bernardi’, opgenomen in Bernardus'
Opera, in 1575 bij de Erven van Vincentius Valgrasius te Venetië verschenen, komen
we onder verwijzing naar de geciteerde Sermo deze woorden tegen: ‘Anima animae
21)
nostrae, deus est’ .

18)
19)
20)
21)

T.a.p., blz. 79.
Patrologia Latina 183, kol. 569.
Het in noot 16 genoemde werk, blz. 82.
D. Bernardi (...) Opera, in duos tomos distincta. Tomus primus (Venetiis MDLXXV Apud
haeredes Vincentij Valgrasij), Index etc., c2r, r. kolom. Ik raadpleegde het exemplaar UB
Leiden sign. 503 D 20, afkomstig uit de bibliotheek van Isaac Vossius.
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Ik weet niet of het spoor dat ons bij Bernard van Clairvaux heeft gebracht ons via
hem nog verder terug zal voeren, naar de kerkvaders bijvoorbeeld. Uitgesloten lijkt
het me allerminst. Maar voorlopig bevestigt het bovenvermelde de uitspraak van
D'Angremond, dat de formule ‘ziel van mijn ziel’ primair een ‘praedicaat’ van God
is, afkomstig uit het middeleeuwse scholastisch-mystieke of mystiekscholastische
denken, ter aanduiding van de grond van alle leven, overigens niet in de
pantheïstische zin die Verwey erin legt. Bernardus' uiteenzetting werpt ook licht op
de tweede strofe van Spiegels Lieden op 't Vader ons: God als het levensbeginsel
van alle leven. Tegelijk wordt erdoor waarschijnlijk gemaakt, dat Spiegels woorden
‘aller zielen ziele’ niet dienen te worden gelezen als superlatieve genitief (‘hoogste
ziel’) noch als ‘oorsprong van alle zielen’, maar op de manier van D'Angremond als
‘wezensgrond van het innerlijk leven van alle mensen’. Spiegels ‘verdediging’ van
de ondoorgrondelijkheid van God, zoals die voorkomt in de strofe waarvan hierboven
onder (3) de aanhef is geciteerd, en die samen te vatten valt in de woorden ‘ik ben
niet eens in staat mijn eigen ziel te begrijpen die in mijn lichaam leeft’, krijgt in het
licht van Bernardus' toespraak een bijzonder accent: als ik mijn eigen ziel als
levensbeginsel in mijn lichaam niet vatten kan, hoe zal ik dan de ziel van mijn ziel,
22)
dat is God, kunnen begrijpen?
De door D'Angremond veronderstelde ontwikkeling waardoor de godsdienstige
formule overgedragen is ‘op het gebied der erotische poëzie’ wordt door de
verzamelde gegevens niet weersproken. Verder onderzoek zal die gang van zaken
moeten bevestigen.
Heiloo, november 1977
L. STRENGHOLT

22)

Spiegel, Lieden, ed.-Degroote, blz. 102, vss. 19-27. Vgl. ook mijn ‘Kanttekeningen bij de
lectuur van Spiegel’, NTg 63, 1970, blz. 410-12.
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Boekbeoordelingen
THOMAS L. Markey, Germanic Dialect Grouping and the Position of
Ingvoeonic (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 15),
Innsbruck 1976. 91 S. + 5 Abb., 160. - öS.
Der relativ geringe Umfang (69 Seiten darstellender Text) kennzeichnet zugleich
Stärke und Schwäche der Arbeit von Th.L. Markey, seines Zeichens Professor für
Germanistik und Linguistik an der University of Michigan in Ann Arbor. Die Stärke
liegt in der straffen, systematisch-stringenten Durchführung des Themas, die
Schwäche darin, daß vieles doch einer eingehenderen Begründung bedurft hätte.
Sein Thema ist das alte und immer wieder neue der Gliederung des Germanischen,
hier unter besonderer Akzentuierung auf der Stellung des Ingwäonischen.
Da die Abhandlung äußerlich nicht in Abschnitte oder dergleichen unterteilt ist
(erklärlich aus der Entstehung als ‘background essay’, wie das Vorwort S. 5 f.
erläutert), wird es nützlich sein, die sehr klare innere Gliederung voranzustellen:

I. Einleitung
S. 9-12: Forschungsübersicht - man tut gut daran, im folgenden zu allen Angaben
das Adjektiv ‘kurz’ hinzuzufügen - und Erörterung von Entscheidungskriterien für
Sprach- bzw. Dialektverwandtschaft (Neuerungen, Bewahrungen,
Singulärentwicklungen).

II. Dialektgliederung des Germanischen
S. 12-16: [5] Sprachmerkmale für eine Gruppierung Nordost- vs. Westgermanisch,
die indes negativ beurteilt werden;
S. 16-25: [10 + 5] Merkmale für eine gemeinsame nordwestgerm.
Sprachgemeinschaft;
S. 25-33: [4] Merkmale für eine Trennung von Nord- und Westgermanisch;
S. 33-36: Zusammenfassung.
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III. Stellung des Ingwäonischen
S. 36-43: Die historischen Grundlagen der nordseegerm. Sprachgemeinschaft (‘a
brief account of the settlement history of the North Sea Germanic peoples and their
neighbours’, S. 44);
S. 44-70: [36] Sprachmerkmale, die als ‘typisch ingwäonisch’ angesehen werden;
S. 70 f.: Zusammenfassung;
S. 71-78: Ausblick auf das Mittelniederländische und Mittelniederdeutsche nach
dem Auseinanderbrechen des Ingwäonischen (auch hier finden sich S. 72 f., 73 f.
und 75 f. Auflistungen von Dialektmerkmalen, die indes weder Systematik noch
Vollständigkeit beanspruchen können).

IV. Anhang
S. 79-84: Eine umfangreiche, wenn auch keineswegs erschöpfende Bibliographie
(es fehlen auch einschlägige Arbeiten zur zentralen Problematik, z.B. K. Heeroma,
‘Ingwäonisch in nl. Sicht’, Nd. Jb. 87, 1964, S. 7-23; ders., ‘Wat is Ingveoons?’,
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 81, 1965, S. 1-15; G. Lerchner,
‘Zum Ingwäonismenproblem aus historisch-wortgeographischer Sicht’, Wiss.
Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena 14, 1965, S. 475-482; P. Ramat,
Il Frisone, Firenze 1967; usw.);
S. 87-91: [5] Karten, die jedenfalls z.T. selbständig erarbeitet sind: Karte 1 skizziert
1

die ‘Nordseegerm. Sprachgemeinschaft’, Karte 3 die Repräsentation von germ. ē
- a; die Karten 2, 4 und 5 stellen die Dialektgliederung des Niederdeutschen sowie
2

2

mnd. ē und ō dar.
Markey gelangt zu folgenden Ergebnissen, die jeweils auf den als entscheidend
betrachteten phonologischen und morphologischen Daten beruhen:
Das Gemeingermanische erfuhr, und zwar mit dem ins 2. vorchristliche Jahrhundert
datierten Abzug der Goten aus ihren skandinavischen (südschwedischen) Sitzen,
eine erste Aufteilung in Nordwestund Ostgermanisch (Gotisch); dabei kann das
Nordwest-Germanische - wie überhaupt das Germanische - noch als eine
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relativ homogene Sprachgemeinschaft gelten (S. 16, 24 f.). Diese nordwestgerm.
Einheit hat sich dann um ca. 300-450, in Verbindung mit den Vorgängen der
Völkerwanderung, abermals in zwei Sprachgemeinschaften aufgespalten, die als
West- und Nordgermanisch definiert werden (S. 31 ff.): ‘We conclude that Germanic
was primarily devided into East and Northwest Germanic communities and secondarly
into North Germanic and West Germanic in addition to East Germanic’ (S. 32).
Von methodischer Sorgfalt zeugt der prinzipiell wichtige, einschränkende Hinweis
auf die chronologische Differenz zwischen der frühen got. Überlieferung und der
der übrigen germ. Sprachen, die mit Ausnahme einiger runischer Belege in eine
viel spätere Zeit gehören, als das Schriftgotische längst nicht mehr existierte (S. 33
ff.). Ebenso korrekt sind bei der folgenden Besprechung des Ingwäonischen die
kontroversen Querverbindungen zum Nordgermanischen durchaus berücksichtigt.
Die Auflistung und Diskussion der typisch ingwäon. Sprachmerkmale (‘typically
Ingvaeonic features’, S. 37, 44 u. ö.) führen zur Annahme einer relativ einheitlichen
ingwäon. Sprachgemeinschaft in einer ‘Urheimat’ entlang der Nordseeküste vor der
angelsächsischen Landnahme um ca. 450: ‘We conclude that the so-called
“Continental North Sea Germanic” dialects represent a related group of dialects
which remained in an intimate language contact situation and therefore shared many
common and independent innovations and retentions during the early medieval
period. They form a block of dialects between North Germanic on the one hand and
High German on the other hand’ (S. 70 f.). Später vollziehen sich auch hier
unabhängig voneinander Sprachveränderungen, die zur Unterscheidung dieser
Dialekte führen; auf dem Kontinent bleibt nur das Friesische - neben dem insularen
Englischen - weitgehend ingwäonisch, während das Mittelniederländische und
Mittelniederdeutsche die eigentlich ingwäon. Kennzeichen größtenteils aufgegeben
haben.
Selten wird man so viel Information auf so knappem Raum finden wie in Markeys
schmalem Bändchen, wobei freilich die prägnante Kürze der Darstellung gelegentlich
den tieferen Einblick lediglich
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andeutet. Die bündige Zusammenstellung der sprachhistorischen Daten fördert
zweifellos die umstrittenen Gliederungsfragen des Germanischen und das
Ingwäonen-Problem, ohne diese freilich letztgültig lösen zu können; es dürfte
einsichtig sein, daß sich beispielsweise ein so vielschichtiger Gegenstand wie der
ingwäon. Nasalausfall vor stimmlosen Spiranten, der gut und gern Stoff für eine
Monographie abgäbe, kaum auf einer knappen Seite adäquat abhandeln läßt (S.
64 f.).
Die Schwierigkeiten des im ganzen recht instruktiven Überblicks stecken, wie
immer, im Detail. Selbstverständlich ist hier eine ins Einzelne gehende Besprechung
der weit über 100 behandelten Sprachmerkmale nicht möglich, weil sonst die Gefahr
bestünde, daß die Rezension länger geriete als das rezensierte Werk. Vermerkt
sei, als ein gravierender Fall, der als Nr. 8 der Ingwäonismen-Liste (S. 47) angeführte
Wechsel von westgerm. ā (<* aŋ)> ō, der selbstverständlich in den Zusammenhang
des Nasalschwundes und seiner Folgen (Nr. 26) gehört; ā und ō sind nur
verschiedene Realisierungen des zugrunde liegenden dumpfen Nasalvokals /ŋ̄/
(das Wort gōs ist übrigens ebenso wie die Variante gās im Altsächsischen nicht
appellativisch belegt).
Die imposante Anzahl von 36 ‘typischen’ Ingwäonismen (bei G. Lerchner, Studien
zum nordwestgerm. Wortschatz, Halle 1965, S. 305 f. sind es immerhin nur 17; bei
P. Ramat, Das Friesische, Innsbruck 1976, S. 66 f. lediglich 14) kommt dadurch
zustande, daß auch nicht auf die ingwäon. Dialekte beschränkte oder nur in einzelnen
von ihnen belegte Erscheinungen aufgezählt werden. Im letzteren Fall, wo es sich
meist um das ja als besonders ingwäonisch geltende Friesische handelt, dessen
alte Überlieferung allerdings chronologisch in einer Reihe mit dem
Mittelniederländischen und Mittelniederdeutschen steht, sollte man korrekterweise
statt von ‘Ingwäonismen’ von ‘Friesismen’ sprechen.
Dem Rezensenten seien schließlich auch einige Zweifel daran gestattet, ob das
Ingwäonische tatsächlich einmal eine relativ einheitliche, im frühen Mittelalter
sprachhegemonische Dialektgruppe (‘block of dialects’) an der Nordseeküste war
- Zweifel, die der Verfasser
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selbst ebenfalls an einer Stelle anklingen läßt: ‘Ingvaeonic, if it ever existed’ (S. 71).
Wie etwa soll man z.B. die Sprachunterschiede im Altsächsischen beurteilen, bei
dem nach Markey grundsätzlich ‘the necessary distinction between “genuine” Old
Saxon with distinctively Ingvaeonic features and Old Saxon influenced by High
German (i.e. Frankish)’ zu machen ist (S. 17)? Ethnographisch, aufgrund
Vermischung oder Überlagerung verschiedener Stämme, oder sprachgeographisch,
infolge der Siedlung bestimmter Bevölkerungsgruppen bzw. Stämme in bestimmten
Landschaften? (vgl. zusammenfassend C.J. Hutterer, Die germ. Sprachen, Budapest
1975, S. 243 ff.). Sind die Ingwäonismen Substrat oder Superstrat? Oder besteht
lediglich ein sprachsoziologischer Unterschied zwischen der ‘frankonisierten’
Oberschicht und den sprachlich konservativen, mehr ingwäonischen unteren
Bevölkerungskreisen? Gehören die Ingwäonismen in die ‘sprachliche Grundschicht’,
die von der fränkischen Zentralgewalt immer mehr an die kontinentale Peripherie
zurückgedrängt wurde? (K. Heeroma, ‘Zur Problematik des Ingwäonischen’,
Frühmittelalterliche Studien 4, 1970, S. 231-243). Oder handelt es sich bei dem
überlieferten Altsächsischen gar nur um eine Art ‘Literatursprache’? (vgl. im ganzen
W. Sanders, in: Niederdeutsch. Sprache und Literatur I, Neumünster 1973, S. 33
f.). Fragen über Fragen, die auch insgesamt zum Ingwäonischen trotz der
‘Markey-rung’ seiner Position im Rahmen des Germanischen offenbleiben.
Universität Kiel
W. SANDERS
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