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t'Samenvoeghing in de Hertspiegel
Inleiding
In 1930 verscheen te Amsterdam, als akademisch proefschrift, H.L. Spiegels
Hertspiegel I, uitgegeven en taalkundig toegelicht door A.C. de Jong. Het bevatte
de tekst van de eerste drie boeken, voorafgegaan door een inleiding en gevolgd
door een uitvoerige annotatie. Het tweede deel is nooit verschenen, hoewel toch
sinds 1925 het vierde boek reeds geannoteerd en uitgegeven was door de vader
1)
van de promovendus, A.J. de Jong . Het is tekenend voor de opvattingen over de
beoefening van de historische taalkunde in die jaren, dat de obligate taalkundige
inleiding van het proefschrift (blz. 19-42) zich, behoudens 1½ bladzijde over de
spelling, uitsluitend bezig houdt met de klankleer. De Jong vond kennelijk geen
aanleiding de syntaxis van zijn tekst te bestuderen en zo tegelijkertijd de historische
taalkunde andere wegen te wijzen. Toch waren daar redenen genoeg voor te vinden,
externe en interne. Zijn promotor, Stoett, was vier decennia eerder, in 1889, zelf
gepromoveerd op de syntaxis van het middelnederlands, een boek dat in 1923 zijn
laatste herziene druk beleefde. In 1924 had Overdiep in een editie van de Ferguut
zijn methode van stilistisch-syntaktisch onderzoek gedemonstreerd en in 1925 had
hij dat nogmaals gedaan, nu aan de hand van 17e-eeuws materiaal, in een uitvoerige
2)
studie over het Nederlandse participium praesentis . Maar de belangrijkste faktor
was zonder twijfel, dat Spiegels tekst zelf alle aanleiding gaf tot syntaktische studie.
Reeds in 1919 had Albert Verwey in zijn boek over Spiegel op de moeilijkheden van
de tekst gewezen, die uit Spiegels taalgebruik voortvloeien. ‘Hij zoekt altijd de
grootste eenvoudigheid, nuchterheid zelfs, en bovenal: beknoptheid. Wie hun geest
niet kunnen spannen en uitzetten tot het vatten en

1)
2)

In Een viertal dichters en prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance, Zwolle 1925, blz. 119-141.
Tds. 44 (1925), blz. 135-158. Herdrukt in Syntaxis en Stilistiek door G.S. Overdiep (ed. G.A.
van Es), Antwerpen 1948, blz. 195-213.
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begrijpen van zijn gedrongen styleering, zijn koppelwoorden, zijn plotselinge
wendingen, vinden gewrongen wat geen andere fout heeft dan dat het hun
3)
onverstaanbaar voorkomt’ . Vele jaren later zou A.J. de Jong dit nog eens bevestigen
in zijn hoofdstuk over Spiegel in het vierde deel van de Geschiedenis van de
Letterkunde der Nederlanden: ‘'t Is waar, dat de door Spiegel zelfgesmede
nieuwvormingen, zijn “lasschel-woorden”, den onervarene meermalen moeite geven,
4)
dat de lezer eerst moet wennen aan zijn soms gedrongen zinsbouw’ .
Dat deze uitspraken in vele opzichten juist zijn, bleek mij, toen ik enige jaren
geleden tot een hernieuwde lezing van boek V, het boek Terpsichore, kwam. Spiegels
taalgebruik stelt de lezer ongetwijfeld voor - soms grote - moeilijkheden, maar is
tegelijkertijd uiterst boeiend door de oorspronkelijkheid waardoor het in woordvorming
en zinsbouw gekenmerkt wordt. In het kader van het onderzoek van het 16e- en
17e-eeuwse Nederlands is daarom de taalkundige inleiding van De Jong
onbevredigend en behoort een anders opgezet onderzoek van Spiegels taal tot de
desiderata. Tot dit onderzoek wil deze studie een bescheiden bijdrage vormen: Wat
de syntaxis betreft beperk ik mij tot de voorgeplaatste genitiefbepaling; het tweede
aspekt waaraan ik hier aandacht schenk, is dat van Spiegels samenstellingen en
afleidingen. De grotere syntaktische eenheden, zin en bijzin, en hun relaties blijven
dus buiten beschouwing.
Methodisch zal ik mij in hoofdzaak aansluiten bij de theorie en de praktijk die
Overdiep en Van Es in het kader van de stilistische syntaxis hebben ontwikkeld. In
5)
zijn artikel ‘Op weg naar een historische syntaxis van het Nederlands?’ heeft Van
Es het belang daarvan voor het historisch onderzoek nog eens in het licht gesteld.
Evenmin als hij kan ik inzien, dat de t.g.g. een bruikbare methode voor taal-historisch
onderzoek is. Haar deduktieve werkwijze met toetsing van de hypotheses aan de
intuïtie van de moedertaalspreker lijkt mij niet toepasbaar op taalfazen waarvoor de
onderzoeker de ‘competence’

3)
4)
5)

A. Verwey, Hendrick Laurensz. Spieghel, Gron./Den Haag 1919, blz. 102.
GLN IV, De letterkunde van de Renaissance, 's-Hertogenbosch/Brussel [1949], hfdst. IX,
Henric Laurens Spiegel, blz. 402.
Tds. 90 (1974), blz. 58-80.
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door materiaalverzameling moet verwerven. Wellicht kan de formalisering van
sommige, langs induktieve weg vastgestelde ontwikkelingen de beschrijving ervan
bekorten, maar of daarmee verklaringen worden gevonden betwijfel ik.
De belangrijkste aspekten van de methode van Overdiep en Van Es zijn, zoals
bekend is: 1 het verzamelen van een korpus van teksten; 2 het registreren en
ordenen van de daaruit vast te stellen taalfeiten; 3 het vergelijken van die gegevens
binnen de komponenten van het korpus en met oudere en jongere fazen van de
taal; 4 het vaststellen van de stilistische funkties en vergelijking met andere
tekstgenres en auteurs; 5 - met de woorden van Van Es - het inpassen ervan ‘in
het ten dele blijvende, ten dele zich ontwikkelende systeem van de Nederlandse
6)
syntaxis’ . Of het daarbij nodig is, zoals Van Es in een later artikel schrijft, ‘te gaan
opereren met het syntactische systeem, dat ik (Van Es - D.) thans bezig ben toe te
7)
passen op de analyse en beschrijving van het moderne Nederlands’ , is een vraag
die ik hier onbeantwoord kan laten, omdat ik mij in dit onderzoek tot twee kleine
eenheden beperk. Aan de andere kant meen ik, dat bepaalde termen en begrippen
uit de strukturele grammatika ook bij de historische taalbeschrijving van nut kunnen
zijn.
Het korpus waarop deze studie gebaseerd is, omvat de boeken I tot en met V
van de Hertspiegel. Het vergemakkelijkte in bepaalde opzichten het werk, dat van
deze boeken een annotatie beschikbaar was: van boek I-III van A.C. de Jong, van
boek IV van A.J. de Jong en van boek V een onuitgegeven annotatie, die een
kandidatenwerkgroep van de Vakgroep Nederlands te Leiden in 1975 onder mijn
leiding heeft samengesteld. Ik heb de gegevens voor de twee onderzochte punten
niet volledig geregistreerd, maar meen erop te kunnen vertrouwen, dat vermeerdering
8)
van het materiaal geen wezenlijke verandering in de konklusies zal brengen .

6)
7)
8)

Tds. 90, blz. 58.
G.A. van Es, Woordgeschiedenis en historische syntaxis, Tds. 91 (1975), blz. 158.
De vindplaatsen van de verschillende woorden en woordgroepen worden aangegeven met
een romeins cijfer voor het boek, gevolgd door het nummer van de versregel in arabische
cijfers. Voor boek V heb ik de editie van Pieter Vlaming van 1723 gebruikt.
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De pregenitief
Het eerste voorbeeld van een voorgeplaatste attributieve genitief vinden we reeds
in de vierde regel van het eerste boek van de Hertspiegel: een nevenschikking van
twee groepen met een pregenitief, die in de kern zijn samengetrokken, nl.
lasschel-woords óf herder vaarssen feyl, d.w.z. tekortkomingen van samenstellingen
of onwelluidende verzen. De minimale omvang van een groep met een pregenitief
is een bepalend subst. in de tweede naamval, gevolgd door een bepaald subst., de
kern, waarvan de eventuele naamvalsvorm uiteraard afhankelijk is van de funktie
in een grotere groep of in de zin. In het modern Nederlands is het gebruik van een
voorop geplaatste genitief op -s beperkt tot persoonsnamen en tot enkele verstarde
9)
uitdrukkingen als 's lands belang . In het middelnederlands waren de mogelijkheden
groter; groepen als der kercken claghe, bliscaps gewin, der minnen bedwanc, mijnder
sielen vreucht komen in de ons overgeleverde geschriften veelvuldig voor. Daarnaast
staan de postgenitieven als kennisse onser sonden, tvijeren der heylige dagen, loon
des arbeyts enz. In de voorbeelden uit de Hertspiegel vinden we zowel pregenitieven
van persoonsnamen en eigennamen: des meesters oogh (V, 18), yl-aards overloon
(V, 16), Lentsmaants teelt (III, 5), als van konkrete subst.: der Pawen staert-gheprael
(III, 89), bleek-webs melk-zop (V, 10), alsook van abstrakta: zellef-kunds verzuim
(V, 53), des ziel-heils naspuer (V, 24). In dit werk zijn de abstrakta echter duidelijk
in de meerderheid; in de eerste 250 vzn. van boek V vinden we 30 abstrakta tegen
6 konkreta en 10 persoonsnamen. Spiegel had in de Hertspiegel nu eenmaal meer
te doen met abstrakte begrippen dan met konkrete zaken. Dit geldt ook voor de qua
taalgebruik veel eenvoudiger Lieden op 't Vader-Ons, maar daar zijn de pregenitieven
minder frekwent en de groepen minder ingewikkeld dan in de Hertspiegel. In de
eerste vierhonderd verzen heb ik er maar 16 genoteerd, waarvan er 15 abstrakta
waren.
Ter vergelijking heb ik ook nog enkele tellingen verricht in het werk van Coornhert.
Van De dolinge van Ulysse heb ik 500 verzen onder-

9)

6

Zie bijv. C.G.N. de Vooys, Nederlandse spraakkunst , Groningen 1963, § 175.
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zocht, telkens 100 uit vijf verschillende boeken. Daarin vond ik in totaal maar 13
pregenitieven, waarvan één van een abstrakt zelfst. nmw., nl. des wijsheyds ader,
één van volk en de rest van eigennamen. Daarentegen vond ik in meer bij de
rederijkerstraditie aansluitend werk veel meer pregenitieven: in 100 vzn. uit de
Comedie van de Ryckeman en nog eens 100 uit T'Roerspel tezamen 32; dat zijn
er echter altijd nog 14 minder dan in de eerste 250 verzen van Hertspiegel V. Ook
het aantal genitieven van abstrakta is bij Coornhert naar verhouding kleiner, nl. 7
op 32; verder 4 van konkrete subst. en de rest van persoonsaanduidingen (subst.
en vnmw.). Deze tellingen bevestigen dus de indruk, dat Spiegel in de Hertspiegel
van de pregenitieven een relatief ruim gebruik maakt en dat een relatief groot aantal
gevallen abstrakta betreft. Later kom ik hierop terug.
De groepen die ik bij Spiegel heb aangetroffen, laten zich naar hun bouw verdelen
in drie typen. In het e e r s t e t y p e , dat in letterkundige en verheven taal het meest
gangbaar was en het langst stand gehouden heeft, doordat het in beperkte mate
produktief bleef, bestaat de pregenitief uit een verbogen lidwoord of een ander
deiktisch woord en een zelfstandig naamw.; bijv. des meesters oogh (V, 18), der
Pawen staert-gheprael (III, 89), des ziel-heils naspuer (V, 24), haar zellefs hert (III,
144). Tussen de genitief en het bepaalde substantief, de kern van de groep, kan
een bijv. bep. bij die kern komen te staan: s' viers bekende hetten (III, 190). Of met
een ingewikkelder konstruktie Des visch-dijx steiler olmen blader-rijke armen (IV,
1). Ook het bepalende subst. kan voorbepalingen bij zich hebben zoals in des
vaak-ghequest out smits voordacht opletten (III, 189). Een belangrijk syntaktisch
kenmerk van dit type is, dat een voorbepaling voor de gehele groep onmogelijk is:
*het des meesters oogh.
Op grond van dit syntaktische kenmerk moeten ook groepen waarin het lidw.
ònverbogen is gebleven, tot dit type worden gerekend, wanneer het althans duidelijk
is dat het lidw. bij het subst. in de genitief behoort en niet als voorbep. bij de gehele
groep funktioneert. Hieraan kan bij het beste levens lust (V, 2) dankzij genusverschil
tussen de twee subst. geen twijfel bestaan. In andere gevallen moet de kontekst
beslissen, zoals bij zijn ziel heil hongers wroegen (III, 134), dat betekent het
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nijpen van het verlangen naar heil voor zijn ziel. Het is een verschijnsel dat ook in
het 17e-eeuws herhaaldelijk voorkomt en dat groepsverbuiging of uitgespaarde
flexie (Weijnen) wordt genoemd.
Het t w e e d e t y p e bestaat uit het bepalende subst. in de genitief zonder lidw.,
maar eventueel wel voorafgegaan door een ermee verbonden adjektief, en de kern,
die op zijn beurt een voorbepaling bij zich kan hebben. Het is het type dat nog
produktief is bij eigennamen. Bij Spiegel treffen we het natuurlijk ook met eigennamen
aan: Lentsmaants teelt (III, 8), Merk-uurs ring (III, 6), Haarlems kloeke geest (II, 69),
maar daarnaast ook met persoonsaanduidende subst. zoals in yl-aards overloon
(V, 16) en in de uitgebreide groep trou dienaars sno veraarden (V, 17). Daarnaast
komen bij Spiegel natuurlijk zeer veel abstrakta als bepalende subst. voor:
vroe-uyttochts werf (V, 21), natuurs beleden (II, 37), zelfsghoedwordings ernst (IV,
226) herder vaarssen feyl (I, 4). Doordat wij in het moderne taalgebruik dergelijke
groepen uitsluitend kennen met eigennamen als bepalend subst., maken sommige
van deze abstrakta aanvankelijk op ons de indruk van personifikaties. Zo zijn ze
echter zeker niet bedoeld. Van het eerste type onderscheidt deze tweede kategorie
zich, doordat de groepen als geheel verbonden kunnen worden met een deiktisch
woord en bijv. voorbepalingen. Denkbaar is: (het rijke) yl-aards overloon, (het strenge
of streng) natuurs beleden, (de gouden) Merk-uurs ring.
Door dergelijke uitbreidingen ontstaat dus het d e r d e t y p e , bestaande uit een
of meer voorbepalingen bij de groep, gevolgd door het bepalende subst. en de kern.
Als voorbeelden van groepen met een deiktische voorbep. noem ik: gheen zeilsteens
kracht of honderueks beleden (V, 70; met samentrekking van gheen), 't leeghbaar
karrers bidden (V, 19: het bidden van de dadenloze, niets doende karrevoerder),
alle snuevels schennis (IV, 266: alle rampspoed die de zonde met zich brengt).
Groepen met een kwalitatieve voorbepaling, zoals het reeds genoemde herder
vaarssen feyl (I, 4), zijn minder frekwent. In deze groepen zijn de syntaktische
verhoudingen soms slechts vast te stellen vanuit de betekenis. Dit is met name het
geval als beide substantieven, het bepalende en het bepaalde, van hetzelfde genus
zijn. In 't melkte
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bleek-webs melk-zop (V, 10) kan melkte (melkkleurig) bepaling zijn bij bleek-web
en bij melk-zop; in d'eerste optreks teelt (V, 8) kan eerste bepaling zijn bij optrek en
bij (optreks) teelt; in 't ondeelbaar stuyfstofs horten (V, 41) is alleen de semantische
faktor, dat ondeelbaar wel van stuyf-stof (atomen) gezegd kan worden en niet van
horten, aanwijzing voor de syntaktische betrekking. In het algemeen echter kan men
vaststellen, dat de voorbepaling betrekking heeft op de pregenitief: in het
tekstverband past melkte beter bij bleek-web dan bij melk-zop en behoort eerste bij
optrek. In het andere geval staat de bepaling tussen de gen. en de kern, zoals in
scheppers meerder prijs (V, 63), waar de metriek beide woordorden toelaat. Een
uitzondering vormt lang pluymstrijcks gheprach (I, 70), dat ‘lang gesmeek om vleierij
of lofprijzing’ betekent.
Spiegel deinst overigens voor zeer ingewikkelde groepen niet terug. In het vierde
boek zegt hij, dat ‘Elx Vyoletten oogh-schoon verwescheel-gheslachten’ aan zijn
hart ‘veel herte-vruegd toebrachten’, welke groep door A.J. de Jong wordt
geparafraseerd met ‘De door kleurverschil onderscheiden geslachten van allerlei
10)
viooltjes, die het oog bekoren’ .
Misschien nog duisterder zijn de betrekkingen in de mededeling in het vijfde boek:
't Verstand is zorgh-leegh in dees uchtend zin-lusts wandel,
Het Y, het Spaar verby
(vs. 26-27).

De groep in dees uchtend zin-lusts wandel moet wel betekenen: ‘tijdens deze
ochtendwandeling die een lust is voor de zinnen’, maar naar de syntaktische struktuur
die Spiegel voor de geest moet hebben gestaan, kunnen we slechts gissen. Ook
als we uchtend zin-lust als een samenstelling zouden opvatten met de betekenis
‘ochtendgenoegen’, blijft de uitdrukking van het vereiste logische verband, nl.
wandeling vol ochtendgenoegen, door middel van een genitief uiterst gewrongen.
Syntaktisch opmerkelijk is de groep die leeg-gangs tijd, van koopmans handel
(V, 25), waarin de van-groep een bepaling is bij de pregenitief leeg-gangs.

10)

A.w. (noot 1), blz. 119.
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In de meeste gevallen zijn de semantische relaties tussen de genitieven en hun
kern geen andere dan in modern Nederlands d.m.v. een genitief kan worden
11)
uitgedrukt: een possessieve relatie, een objekts- of subjektsfunktie enz. . Dit wil
echter niet zeggen, dat de genitief altijd door een bepaling met van vervangen kan
worden. Het lijkt mij echter onnodig daarop nader in te gaan.
Over de flexievormen valt weinig nieuws te zeggen. Behoudens de meervouden
zijn het alle genitieven op -s, ook de feminina. In zijn uitgave van de Twe-spraack
heeft Kooiman al opgemerkt, dat de vrouwelijke genitief van het bepalend lidwoord
12)
‘bij Sp. en in de Twspr. bijna uitsluitend des’ luidt . Het is toeval, dat het eerste type
geen s-genitieven van vrouwelijke persoonsaanduidingen of eigennamen bevat; het
enige voorbeeld ervan dat ik heb gevonden, nl. des naakten Venus (III, 86) is een
nabepaling. Deze vrouwelijke s-genitieven komen volgens Geerts (Genus en
geslacht) ook in het jongere mnl. voor. Spiegel is een van de schakels die deze
taalfase verbindt met de taal van het tweede en derde kwart van de 17e eeuw waarin
13)
vrouwelijke s-genitieven nog vaak voorkomen .
De vormen Lentsmaants (III, 5) en zelfsghoedwordings (IV, 226: ‘zelfverbetering’)
vertonen beide een anticiperende s na het eerste lid.
De omvangrijke studie van G.A. van Es over De attributieve genitief in het
Middelnederlandsch (Assen 1938) verschaft ons gegevens om de bij Spiegel
gekonstateerde verschijnselen in een historisch kader te plaatsen. Volgens Van Es
is de algemene opinie onder germanisten, ‘dat de attributieve genitief in het oudste
stadium van het Germaansch gewoonlijk voor het bepaalde woord stond, maar dat
in jongere perioden in de verschillende talen een geleidelijke verplaatsing naar
achteren is opgetreden’ (blz. 382). Van Es sluit zich in zoverre hierbij aan, dat hij,
sprekende over de historische ontwikkeling met de term ‘ver-

11)
12)
13)

22

Zie bijv. Rijpma-Schuringa-Van Bakel, Nederlandse spraakkunst , Groningen 1969, § 90.
K. Kooiman, Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, Groningen 1913, blz. 84.
G. Geerts, Genus en geslacht in de Gouden Eeuw, z.p. 1966, blz. 151, en A.A. Weijnen,
4

Zeventiende-eeuwse taal , Zutphen 1965, § 46.
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plaatsing’ altijd ‘achterplaatsing’ bedoelt, maar hij bestrijdt dat er voor het
middelnederlands van een ‘geleidelijke verplaatsing’ gesproken kan worden. ‘De
plaats en de “verplaatsing” is in hooge mate afhankelijk van het taalgenre’ (blz. 383).
Uit de cijfers die hij op de blz. 383-387 van zijn boek geeft, blijkt o.a. dat
achterplaatsing van de niet-partitieve genitief in de wereldlijke epiek hoge
uitzondering is (3%), maar in het beschouwende geestelijke proza veel meer
voorkomt (89%).
In verband met het wijsgerig-didaktische karakter van de Hertspiegel zijn de cijfers
van de mnl. didaktische poëzie van belang. In de Lekenspiegel, de Spiegel der
Sonden en bij Van Hildegaersberch - dat is dus in de 14e eeuw - ligt het percentage
van de achterplaatsing niet veel hoger dan 25%. Ook in de geestelijke toneelspelen
treft men weinig achterplaatsing aan (30 tot 40%), behalve in het Spel van de V
vroede en de V dwaze maeghden (± 1500), dat niet minder dan 60% achterplaatsing
te zien geeft. Na dit hoogtepunt - volgens Van Es midden 15e eeuw - zet ‘een
regressieve beweging (in), die haar dieptepunt bereikt in het volledig rederijkersspel
van S. Trudo’ (midden 16e eeuw). Daarin konstateerde Van Es op ongeveer 200
genitieven - een zeer hoog aantal in vergelijking met andere teksten - slechts 4%
achterplaatsing (blz. 385). Uit verdere cijfers blijkt, dat ‘hier een merkwaardige
stilistische vorm der rederijkers aan het licht komt’, aldus Van Es. ‘De rederijkers,
die een ruim gebruik van de genitivische verbinding maken, vertoonen een duidelijke
neiging tot terugkeer naar de oudere constructie’ (blz. 386).
In dit licht zullen we ook het frekwente gebruik van de pregenitief bij Spiegel
moeten zien. Het gaat waarschijnlijk te ver te zeggen, dat Spiegel aan die regressieve
beweging nog direkt zijn deel had, maar van indirekte beïnvloeding kan wel degelijk
sprake zijn. Tussen het Spel van St. Trudo en de tijd waarin Spiegel aan de
Hertspiegel begon te werken liggen maar een dertig jaar. Uit een brief van Coornhert
aan Spiegel kan opgemaakt worden, dat deze in 1586 al met gedeelten van zijn
14)
magnum opus bezig was . Spiegel was toen 37 jaar; hij

14)

Zie A.J. de Jong, a.w. (noot 4), blz. 394-395.
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had zijn vorming als rederijker achter de rug en was doordrongen van de
kunstopvattingen van de rederijkers. Uit zijn Toe-eyghenbrief voor de Twe-spraack,
die hij ondertekent namens ‘Kayzer, Factoor, Prins ende Kameristen’ van de
Eglentier, blijkt ondubbelzinnig, dat de rederijkerskamers naar zijn overtuiging de
plaatsen zijn, waar de taalvorming moet geschieden. Becanus, zegt hij, ‘heeft ons
beweeght (zó hy elcken leergherighen Lezer die hem zonder vooroordel ofte walghing
met goede ernst leest / doen moet) om zó veel in ons is tót ons zelfs ende onzer
nakomelingen nut / het Duyts op te helpen / vercieren ende verryken: t'welck wy
óóck verstaan ons ampt te zyn / alzó alle kamers van Rederyck als ghemene scholen
15)
des Lands-taals behoren gheacht te zyn’ . Het taalgebruik van de rederijkers,
waarvan hij de traditie had ingezogen en dat hij als ‘de algemeen erkende leider’
16)
van de Eglentier zelf verder hielp vormen, was voor deze dichter van de
vroeg-renaissance voorbeeld en norm. Zijn streven naar beknoptheid van uitdrukking
deed hem grijpen naar een middel om een overmaat aan voorzetsels te vermijden
en komplexe betekenisinhouden in één woordgroep onder te brengen. Hij vond dat
middel in de konstruktie met de pregenitief, die hem uit de literaire erfenis van de
2e helft van de 15e en de eerste helft van de 16e eeuw bekend was, maar dan in
een zeer eenvoudige vorm. Ik citeer uit het door Van Es naar voren gehaalde Spel
van St. Trudo een paar willekeurige voorbeelden: duer sviants insteken (vs. 1491),
myns drucx ontladere (vs. 1464), om uws loofs vermeeren (vs. 686), om dueghs
17)
bespien (vs. 1617) . Door zijn taalvormend vermogen heeft Spiegel deze primitieve
konstruktie tot een van de voornaamste en krachtigste instrumenten voor de
kernachtige uitdrukking van zijn gedachten gemaakt, een middel dat hij bewust
toegepast heeft - zo alleen is de overvloed aan pregenitieven te verklaren - en dat
hij tot of misschien zelfs over de uiterste grenzen van de mogelijkheden ervan heeft
geproefd.

15)
16)
17)

H.L. Spiegel, Twe-spraack, Ruygh-bewerp, Kort Begrip der Rederijckkunst, ed. W.J.H. Caron
(Trivium III), Groningen 1962, blz. 4.
J.F. Buisman, De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz. Spiegel, Wageningen 1935,
blz. 132.
Zie G. Kalff, Trou moet blycken, Gron. 1889, p. 84 en vlg.
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Geeft Spiegel als taalbeschouwer zich rekenschap van het taalgebruik van de dichter
Spiegel? Als er sprake is van bewuste toepassing van een grammatische figuur,
zou daarvan eigenlijk iets moeten blijken, als Spiegel als grammaticus optreedt. Het
antwoord op de gestelde vraag moet deels ontkennend, deels bevestigend luiden.
In het zevende en laatste hoofdstuk van de Twe-spraack, getiteld ‘Van de
t'samenvoeghing ende ryckheyd des taals’ behandelt hij zowel kwesties van
syntaktische als. van morfologische aard (samenstellingen en afleidingen). We
mogen daar echter niet te veel van verwachten; Spiegel streeft in dit hoofdstuk zelfs
geen schijn van volledigheid na. Al dadelijk bij het begin immers laat hij Gedeon
aan Roemer zeggen, dat hij slechts in het kort, voor hij afscheid neemt, iets over
samenvoeging wil vertellen. In de ed.-Caron beslaat het hoofdstuk weliswaar nog
10 bladzijden, maar daarvan gaat niet meer dan een halve bladzijde over syntaktische
verbindingen, behoudens enkele verspreide opmerkingen. Onder het weinige dat
daarin gezegd kan worden, wordt de woordverbinding d.m.v. een genitief inderdaad
genoemd, maar niet de pregenitief. Ik citeer: ‘Twe zelfstandighe namen zich an een
18)
voeghende komt een van die inden barer als / de vrese ghoods, etc.’ .
Het enige voorbeeld dat hij geeft, is dus een postgenitief en over de mogelijkheid
van voorplaatsing rept hij niet. Enkele bladzijden verder geeft hij evenwel in een
ander verband een voorbeeld van een pregenitief in een versregel; het gaat hem
om de mogelijkheid van het achterwege laten van het lidwoord. ‘Dat men óóck
vrijcheyd ghebruyke / om hier óf daar een lid voor de naam komende na te laten /
mishaacht my niet / als
De mensch slapende opt onghenadigh wets vermoghen.
19)

daar /des, nablijft / etc.’ .
Deze mededeling is ook hierom belangwekkend, omdat Spiegel in de Hertspiegel
ook buiten de pregenitief het lidwoord graag achterwege laat. Ik geef enkele
voorbeelden: ‘Slaet hand ant rad’ (V, 20),

18)
19)

Twe-spraack, blz. 54.
A.w. blz. 56.
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‘In schuyt ghekakels stuernis’ (V, 12), ‘Mensch is een relijk dier’ (III, 434) en de
eerste regel van het vijfde boek: ‘Te herpen zekerscherp heil-lering-zang is luste’.
Spiegels opmerking is een uitvloeisel van zijn drang naar beknoptheid tot in het
detail; zijn formulering ‘mishaacht my niet’ moet zeker als een litotes opgevat worden.
Het ontbreken van een expliciete vermelding van de pregenitief tast echter de
boven geformuleerde konklusie dat Spiegel deze konstruktie opzettelijk vaak toepast,
niet aan. Ten eerste is het niet gezegd, dat hij in 1583, 1584 al met de Hertspiegel
begonnen was en ten tweede is het zeer wel mogelijk, dat zijn voorliefde voor de
pregenitief tijdens en door het werken eraan gegroeid is. Een aanwijzing daarvoor
kan zijn, dat hij er in zijn Numa, die uit de jaren '80 dateert, nog geen opvallend druk
gebruik van maakt. In de goed 500 verzen komen er maar 19 voor, waarvan de
meeste van een eenvoudig type. Ten derde is datgene wat Spiegel over syntaktische
verbindingen schrijft, zo summier, dat het ons niet kan verwonderen, als we er niet
vinden wat we er meenden te mogen verwachten.

Samenstelling en afleiding
Over twee andere aspekten van de samenvoeging, het maken van samenstellingen
en afleidingen, is Spiegel uitvoeriger, want het raakt ‘de ryckheyd des taals’ en die
ligt hem en zijn kamerbroeders na aan het hart. Zelfstandige naamw. kunnen ‘an
elck ander verknócht’ worden en zo één woord uitmaken. Ze komen dan beide in
‘de noemer’, zoals ‘slaapmuts, hemdrock, borstlap’ enz., 12 voorbeelden in totaal,
waaronder abusievelijk ook voormou. ‘In zulcker voeghen,’, vervolgt hij dan,
‘maghmer daghelycks veel t'samenzetten / die gróte cieraat ende ryckheid inbrenghen
ende zyn te verstandigher om datter de betekenis beyder wóórden in is / hier in
20)
hebben wy ghelyck de Grieken meerder ryckheid als de Latynen.’
Het is bekend, dat deze laatste uitspraak van Spiegel veel weerklank heeft
gevonden. In 1585 betoogt Stevin, dat een van de voortreffelijkheden van het
Nederlands het vermogen tot het vormen van samen-

20)

A.w. blz. 54.
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stellingen is, doordat ‘de Natuere int maecken der Duytsche Tale seer sorchvuldig
was om die anclevich te crijghen’. Met een plastische vergelijking licht hij zijn
bedoeling toe: ‘ghelijck droppelen van Quicksilver neven den anderen gheleydt van
self in een cruypen, Alsoo oick de Duytsche Woorden waer sy malcanderen erghens
21)
ghenaecken’ . Een jaar later stelt hij in zijn Uytspraeck vande Weerdicheyt der
Duytsche Taal het Nederlands in dit opzicht zelfs boven het Grieks.
Een halve eeuw later vinden we dezelfde gedachte terug bij Montanus in het IV.
Hooftstuc van het Vierde Boeck der Spreeckonst. Deze taxonoom par excellence
onderscheidt een aantal vormen van woordveranderingen, waarvan hij de
Woortmenging, d.i. samenstelling, uiterst belangrijk noemt. Woordmenging van
twee, drie en zelfs vier woorden leidt tot Taelrijkheit en Zinrijkheit. Wat dit betreft is
het Nederlands ‘booven de Griexe, ende alle andere Taelen des Werlts te verheffen,
22)
en voor de treffelijkste, rijkste, bequaemste en duidelijkste te houden.’
Ten slotte herinner ik eraan, dat ook Vondel in 1650 in zijn Aenleidinge ter
Nederduitsche dichtkunste Spiegels uitspraak heeft overgenomen. In het vermogen
om ‘nog maghtigh in nieuwe koppelwoorden aen te winnen’ acht hij ‘onze spraeck
niet min gheluckigh dan de Grieksche is.’ Vondel zelf had evenwel aan
koppelwoorden minder behoefte, al vinden we ook bij hem eigen vormingen als
kerkkostrin, sluierkroon, stroompoort, roofgriffioen. De voornaamste prikkel tot het
maken van samenstellingen, het streven naar beknoptheid van uitdrukking, was bij
Vondel lang niet zo krachtig als bij Spiegel, de noodzaak tot het maken van nieuwe
woorden - een aspekt dat voor Spiegel óók van belang was - niet zo groot als voor
Stevin en Montanus.
In zijn beschouwingen in de Twe-spraack onderscheidt Spiegel enkele soorten
van samenstellingen. Naast de reeds genoemde samenstelling

21)
22)

Geciteerd naar L. van den Branden, Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw
van het Nederlands in de 16e eeuw, herdruk Arnhem 1967, blz. 191-192.
Petrus Montanus, De spreeckost, ed. W.J.H. Caron, Groningen 1964. blz. 134-136.
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van twee substantieven, vermeldt hij die van een subst. met een adj., waarvoor hij
snewit, grasgroen en zilverschoon als voorbeelden noemt. Het derde type is de
samenstelling van ‘een wóórd en een naam’, d.w.z. van een werkw. met een subst.;
zijn voorbeelden zijn maatklanck- waarin maat dus als een vorm van meten is
opgevat -, rijmwóórd, klinckletter. De vierde groep is niet homogeen; het zijn woorden
die gemaakt zijn ‘van verscheiden andere delen als / dueghniet, tweklanck,
meklincker, etc.’ Op een vraag van Roemer noemt Gedeon als vijfde en laatste type
samengestelde werkwoorden: ‘boeckstaven, wóórdhouwen, rederycken,
23)
redenkavelen, wóórdstapelen’ .
Hierna stapt Spiegel over op het vormen van denominatieve werkw.; meer nog
dan in het voorgaande blijkt hier, dat het in dit hoofdstuk gaat om taalscheppende
werkzaamheid. Om in de vertaling van docebat te voorzien, nam Spiegel het subst.
leeraar, ‘twelck een onderwyzer te zegghen is ende maackte daar een wóórd (d.i.
een werkw. - D.) van / ick leeraar, de betekenis nemende van leere ende ander
(daar van by uytlaat, dats Syncope aar komt) en stelde hy leeraarde’. Op dezelfde
24)
wijze vormt hij ick tolcke, ick schole, ick Here en zelfs hy natuurt .
Als derde middel tot taalverrijking noemt Spiegel ten slotte de samenstelling met
voorzetsels en de afleiding met prefixen (‘voorzettinghen’) en suffixen (‘volghers’).
Op die wijze ontstaan spruytwoorden als anzien, bezien, afzien, verzien, miszien,
25)
ghezien, opziende, opzicht, voorzichtich en talloze andere .
Als we nu terugkeren naar de Hertspiegel zien we, dat Spiegel van deze middelen
om de uitdrukkingsmogelijkheden van de taal te vermeerderen, een dankbaar gebruik
heeft gemaakt. Het dichtwerk bevat een groot aantal samenstellingen en afleidingen,
die ten dele aansluiten bij wat in zijn tijd gebruikelijk of mogelijk was, zoals
Louwerrand (IV, 36), rueckrijck (IV, 20), yl-aard (V, 16), deels de indruk

23)
24)

25)

Twe-spraack, blz. 54.
A.w. blz. 55. - Spiegel laat de betekenis van hy natuurt in het duister. Vermoedelijk moeten
we aan het door hem gevormde werkw. de betekenis toekennen van het mnl. naturen (MNW
IV, 2202), nl. aarden (naar), dat Spiegel blijkbaar niet meer gekend heeft.
A.w. blz. 56.
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maken volkomen persoonlijk te zijn. Jacoba van Lessen, die in haar Samengestelde
naamwoorden in het Nederlandsch een 20-tal voorbeelden uit de Hertspiegel
verspreid heeft opgenomen, heeft er al op gewezen, dat het niet gemakkelijk uit te
maken is ‘hoevele van de samenstellingen die in zijn Hertspieghel voorkomen
populair of althans min of meer gebruikelijk zijn geweest. Het eerste is zeker slechts
met weinige het geval: misschien dat een woord als wijsman, dat men in het Mnl.
reeds vindt, ook toen wel in de volkstaal voorkwam. Een compositum met vroebehoeft niet iets vreemds te zijn geweest, maar vroe-uyttocht komt ons nu toch
26)
gemaakt voor.’ Slechts weinigen zullen over de belezenheid beschikken die nodig
is om hun indrukken wat dit aangaat met bewijsplaatsen te staven, en het verifiëren
ervan in WNT en MNW is zelfs met behulp van Van den Bergs Retrograad
Woordenboek van het Middelnederlands een uiterst tijdrovend werk. Ik zal mij
daarom hier beperken tot die vormingen die met vrij grote zekerheid als
nieuwvormingen van Spiegel aan te merken zijn.
De vraag of we al of niet met een samenstelling te doen hebben, kan in eerste
instantie beantwoord worden met behulp van het kriterium, dat ook mej. Van Lessen
aangelegd heeft: ‘Heeft men, b.v. in het Nederlandsch, in een zin een opeenvolging
van twee of desnoods meer woorden, die niet in de normale syntaxis past, dan kan
27)
men daaruit opmaken, dat ze nauwer bij elkaar behooren.’ De beslissing wordt
bij Spiegel in een groot aantal gevallen vergemakkelijkt, doordat hij de woorden
zonder verbindings-s samenvoegt, geheel in overeenstemming met wat hij daarvan
in de Twe-spraack zegt, waardoor verwarring met de pregenitief voorkomen wordt.
In geval van twijfel interpreteer ik eerder in de richting van een woordgroep dan van
een samenstelling. Ik beschouw weet en heilzuchts boet verzoeking (V, 389) dus
niet als een samengetrokken nevenschikking van twee lange samenstellingen, maar
als een tweeledige genitief weet en heilzuchts bij de kern boet ver-

26)
27)

J.H. van Lessen, Samengestelde naamwoorden in het Nederlandsch, Gron./ Den Haag 1928,
blz. 63.
A.w. blz. 2. - Vgl. A. Reichling, Het woord, herdruk Zwolle 1967, blz. 388: ‘De componenten
van een samenstelling kunnen niet, in de tijd verbonden, in groeps-verband op elkaar volgen.
(...) Aan deze wet ontsnapt geen enkele samenstelling.’
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zoeking. Aan de spelling hebben we geen houvast, omdat we niet over het
28)
handschrift van Spiegel beschikken. De drukken en het afschrift in manuskript zijn
niet altijd met elkaar in overeenstemming en in zekere zin alle even onbetrouwbaar,
omdat de drukken van na 1612 dateren en het afschrift niet van Spiegels hand is.
De betekenis van nieuw gevormde samenstellingen wordt door de taalgebruiker
in het algemeen begrepen, doordat hij in staat is een bepaalde relatie te leggen
tussen de komponenten ervan. Die relaties kunnen van zeer verschillende aard zijn
en de keuze eruit wordt bepaald door de verbanden die tussen de door de
komponenten genoemde zaken of begrippen mogelijk zijn. Daarbij zijn taalkundige
regels van minder belang dan de beperkingen die het tekstverband of de buitentalige
werkelijkheid oplegt. Dit laatste maakt dat in sommige gevallen een frekwent
voorkomende en konventionele relatie moet worden verworpen ten gunste van een
weinig voorkomende. De onderling verschillende betekenisrelaties tussen de
29)
komponenten van leverworst en theeworst bijv. worden niet bepaald door
linguïstische faktoren, maar door de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
worstfabrikage. Wie Spiegels nuery-dillen (V, 9) zou interpreteren naar het model
van dansmeisjes of speelman, zou binnen het linguïstisch mogelijke blijven, maar
zich van de taak van die vrouwen een voorstelling maken die in strijd is met de
kontekst: het zijn bleeksters, die Spiegels benaming alleen verdienen, doordat ze
hun werk zingend verrichten. Het schepsel boek (V, 95) is niet een boek van of over
de schepselen, zoals een martelaarsboek over martelaren gaat, maar het boek
waarin de schepselen letters zijn, zodat Spiegel later in een drieledige samenstelling
kan spreken van schepsel-letter-kund (V, 107). In vele gevallen is een volledig begrip
van de kontekst bij Spiegel een voorwaarde voor het begrip van de samenstellingen,
vooral als de betrekkingen tussen de komponenten weinig of in het geheel niet
gebruikelijk zijn.
De grote verscheidenheid van de betekenisrelaties maakt het vrijwel

28)
29)

A.C. de Jong, H.L. Spiegels Hertspiegel 1, Amsterdam 1930, blz. 3 en vlg.
4

Ik ontleen de twee voorbeeldjes aan M.C. van den Toorn, Nederlandse grammatica , 1976,
blz. 137.
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onmogelijk die als uitgangspunt van de beschrijving te nemen. Ik zal dus, evenals
30)
anderen voor mij bij de beschrijving van samenstellingen hebben gedaan , uitgaan
van de vorm. Daarmee doel ik uitsluitend op de aard van de samenstellende delen,
niet op de invoeging, al of niet, van een tussenklank.
De meeste van Spiegels samenstellingen zijn tweeledig, maar er komen ook
meerledige voor: 3-ledige als heil-lering-zang (V, 1), duyn-grondwater (V, 9, te
ontleden in duyn-grond en water), erf-voor-verstand (V, 157, d.i. overgeërfd begrip,
dat men bezit voor men een zaak overdacht heeft) enz. Vierledige, zoals
slang-trek-hobbeldijk, zijn zeldzaam; daarnaast kan ik alleen End-kreis Top-punt
(III, 4) stellen, maar hierin kan ook een verborgen pregenitief zitten.
Evenals Spiegel zelf begin ik met de samenstellingen van twee zelfst.
naamwoorden, reeds in het mnl. een produktief type. Het enige nieuwe dat we hier
van Spiegel kunnen verwachten, zou zijn de keuze van ongebruikelijke kombinaties
en eventueel, daarmee samenhangend, ongebruikelijke semantische verhoudingen
tussen de komponenten. Komposita als kerketwist (I, 42), waghe-val (V, 22: kadans
van de wagen), lover-schauw (II, 5), ploegespoor (I, 76) zijn naar lang beproefd
patroon gemaakt. Het gevaar dat men zich bij de beoordeling van deze
samenstellingen op hun oorspronkelijkheid vergist, is groot. Zo is quel begeert (II,
280) niet zo oorspronkelijk als het iemand kan toeschijnen die niet weet, dat kwel
of quelle in het mnl. als subst. bestond en niet geschapen is door Marten Toonder.
Het sluit dus aan bij mnl. quelsocht (kwelziekte) en anderzijds bij Spiegels vormingen
heilbegheerte (II, 312) en heillust (II, 277). Maar hierbij moeten we dan weer wel
aantekenen, dat het MNW alleen die ene samenstelling met quel kent en geen
enkele met heil.
De bekende semantische relaties, zoals we die o.a. kunnen vinden in de
spraakkunsten van De Vooys en Rijpma-Schuringa-Van Bakel, komen natuurlijk
ook bij Spiegel voor. Er zijn dus determinatieve samenstellingen, zoals kerketwist
(I, 42), en gieter-reeghnen (V, 13;

30)

Bijv. W. de Vries, Iets over woordvorming, herdruk Zutphen [1972]; H.E. Buiskool, Over het
2

ontstaan en de vorming van nieuwe woorden , Den Haag 1942; J.H. van Lessen, a.w. en
verschillende grammatika's.
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mv. van gieter-regen); kopulatieve als lof-beloning (I, 139), dorstsmert (V, 209);
tautologische als staert-sleep (I, 473), neighing-tocht (V, 61), vaers-gedicht (I, 26).
Tot het type subst. + subst. behoren ook de samenstellingen waarvan het ene
element een werkw. afleiding op -ing is. Op zichzelf zijn dat geen ongewone
vormingen, maar er komen wat bijzondere specimina van voor, zoals roeringh-tocht
(V, 383: verlangen naar beweging), reenwikking (I, 516) en reen-berading (I, 467),
faalgrijping (I, 23) naast faalgreep (I, 333).
De tweede kategorie van komposita, door Spiegel zelf niet genoemd, wordt
gevormd door de samenstellingen van een zelfst. nmw. met een werkwoordsstam
als 2e lid. In het modern ndl. zijn deze alleen produktief, voorzover de stam als
simplex in gebruik is: waterafvoer is mogelijk naast afvoer, vlagvertoon naast vertoon.
Maar het is onmogelijk op deze basis * waterdrink of * vlagwapper te maken. Spiegel
heeft daar minder moeite mee; er komen bij hem óók ongewone stamsimplicia voor,
als opmerk (IV, 50), werf (V, 21: verwerving, winst), naspuer (V, 24) en snuevel (III,
162: onheil, leed). Van de komposita noem ik eer-ontfangh (II, 314), aessem-hael
(V, 381), reenwik (I, 200), waarnaast ook reenwikken en reenwikking (V, 516) staan,
Hertspiegel (I, 11: ‘Daar dient Hertspiegel toe’), neighingboet (V, 74), lijf quets (IV,
282). Spiegel durft zelfs de stam van kunnen op die wijze te gebruiken: beeld-kun
(III, 106), schaaw-kun (III, 140), waan-kun (III, 146) en ook on-kun (III, 165); als
simplex komt kund (I, 523) voor.
De komposita met een verbaalstam als eerste lid vertonen in het hedendaagse
ndl. een grote produktiviteit. We kennen ze zowel met als zonder verbindingsvokaal:
lachebek naast lachlust In het mnl. komt bij een aantal woorden de tussensyllabe
-el- voor, volgens Schönfeld een verzwaring van de sjwa, ontstaan toen die gevaar
31)
liep te verdwijnen . Bij Spiegel vond ik twee van dergelijke vormen: het gewone,
reeds mnl. vastel-dagh (V, 166) en het meer persoonlijke lasschel-woord (I, 4). Aan
dit laatste wil het WNT (VIII, 1107) m.i.

31)

6

A. van Loey, Schönfelds Historische grammatica van het Nederlands , Zutphen [1959], blz.
188.
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ten onrechte een ‘overigens niet aangetroffen’ infinitief *lasschelen ten grondslag
leggen.
Van deze soort van samenstellingen zijn er nogal wat te vinden; ik heb 15 vbb.
genoteerd. Daaronder zijn er met een subjektsverhouding tussen het nominale en
het verbale deel, zoals: spertel-vis (II, 17), kittel-lust (V, 5), stink-keizers-kroon (IV,
20) en nuery-dillen (V, 9). In bleek-web (V, 10) is sprake van een objektsverhouding.
Een moeilijker te omschrijven relatie is in sneuvel-boom (V, 423) aanwezig; het is
de boom die ‘in elx hert verheven staat’ en die als de boom der kennis tot het
verkeerde leidt. In hengel-aes (I, 35), schouw-sucht (IV, 10) en groey-bestek (V,
384) is het verbale lid het best als een bepaling bij het nominale te beschrijven.
Een moeilijkheid bij deze komposita is, dat sommige ww. stammen als simplex
zijn gaan optreden, waarbij ze hun verbale karakter kunnen verliezen, zoals nndl.
bericht, (een) pluk (haar). Spiegels woord brandoorzaak (IV, 392) kan omschreven
worden als ‘oorzaak van een of andere brand’, dan wel als ‘oorzaak van het branden’.
De eerste omschrijving heeft analogieën in ziekteoorzaak en doodsoorzaak,
32)
overigens de enige vbb. bij Nieuwborg . Het verband van de tekst is in zo'n geval
beslissend voor de interpretatie. Bij brand-oorzaak zou ik voor de tweede
mogelijkheid kiezen, omdat in het voorafgaande vers het aktieve proces wordt
opgeroepen:
Het boskruyd, drog, nat stro, verbranden rasch of traagh:
Maar tvier brand-oorzaak is alleen.

Een soortgelijk dilemma doet zich voor bij jammerzang (I, 79), dat ter plaatse ‘lied
vol droefheid’ betekent en niet ‘jammerende zang’. Onzeker is de grammatikale
interpretatie van schruem-beraad (I, 490), waarin beide komponenten als ww.stam
en als subst. opgevat kunnen worden. De betekenis ‘schroomvallig, voorzichtig
beraad’ geeft geen richting aan de interpretatie.
Een stam met apokope van een -t, evenals in rijpaard en leiboom,

32)

E.R. Nieuwborg, Retrograde woordenboek van de Nederlandse taal, Antwerpen 1969.
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vinden we in verbeel-beeld (I, 464) in de zin van ‘door de verbeelding opgeroepen
beeld’; daarnaast staat in vs. 449 verbeelding-beeld.
De ww.stam kan bij Spiegel ook in het samengestelde adjektief funktioneren; zo
gheer in heil-gheer (IV, 121), erf-gheer (IV, 164) en leer-gheer (IV, 7), waarnaast
ook vormen met het suffix -ig (heil-gheerig bijv.) optreden; voorts schick in de
merkwaardige vorming geval-schick (II, 34), welk woord als bepaling bij hemel-heir
dienst doet; De Jong vertaalt het met ‘het-lot-beïnvloedende’. Twee verbale stammen
vormen het woord slibber-snuevel (III, 155) voor ‘glibberig en leidend tot vallen’. De
meeste overige samengestelde adjektieven echter onderscheiden zich wat vorming
of semantische betrekking tussen de komponenten aangaat, niet van wat ook in het
modern ndl. mogelijk is. Ik noem vormingen met -rijk als webbe-rijk (V, 8),
ruyk-blad-rijk (IV, 3); vergelijkingen als zilver-schoon (V, 6), slaap zoet (V, 2) en
misschien luis-stil (III, 23; zie WNT VIII, 3265). Adverbiale versterking komt voor in
zeker-scherp (V, 1; adv.) en kostel-lekker (II, 222); een tautologische verbinding is
kil-koud (V, 208) en de komponenten staan in nevenschikking in naakt-wijze (IV,
64; van Brahmanen gezegd).
Onder de adjektieven bevinden zich nogal wat samenstellende afleidingen, zoals
33)
reen-rijm-kunstigh (IV, 223) , maat-voeghlick (I, 61) en hoy-gras-zweligh (VI, 5;
zwelen is het hooi keren) in de alliterende verbinding ‘'tdaaghlix Zonnestralens
hoy-gras-zweligh zwoelen’. Van een samenstellende afleiding kan met een nieuw
suffix weer een subst. gemaakt worden, zoals ramp-quetseloosheid (III, 464) bewijst.
Hierbij vermeld ik ook de impressionistisch aandoende vorming ghemommel-dons
(III, 75), door WNT IV, 1460 verklaard als een samenstelling van mommelen en
donzen; het woord betekent ‘rumoer van pratende mensen’.

33)

Merkwaardigerwijze staat er een h tussen het enklitische lidwoord en het eerste lid van de
samenstelling in IV, 223: threen-rijm-kunstigh lied en ook in l'hreenberaad in IV, 297. Het
tweemaal voorkomen van deze spellingafwijking maakt een vergissing minder waarschijnlijk,
maar àls het opzet van Spiegel is geweest, wat heeft hij er dan mee voor gehad?
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Tot zover over Spiegels samenstellingen. Over het derde en laatste facet van de
samenvoeging, de afleiding, kan ik betrekkelijk kort zijn, omdat op dat terrein minder
persoonlijke vormingen te vinden zijn.
Denominatieven zoals het woord leeraren, waar Spiegel in de Twespraack zo
voldaan over schreef, heb ik weinig aangetroffen. Gronderen (V, 157) en blameren
(II, 110) komen reeds in het mnl. voor, evenals zonnen (III, 389), ‘in de zon drogen’.
Het enige denominatief dat ik voor een vorming van Spiegel aanzie, is vrouweren
(III, 313: achter de vrouwen aanzitten), dat zich formeel aansluit bij reeds mnl.
boeleren en hoereren.
Spiegel maakt uiteraard gebruik van velerlei produktieve suffixen; deels zijn die
nu nog produktief, deels zijn ze uit het taalgebruik verdwenen, zoals het -el-suffix
in verstandel (I, 353) en kostel (II, 290). In menschelkens (III, 7) zal de -el- wel het
34)
oude diminutiefsuffix zijn ; de dubbele diminuering versterkt het betekeniselement
‘geringheid’. Het suffix -laar verbindt Spiegel conform de regel met een ww.stam in
wiegh-leer (I, 385) voor ‘wiegekind’, maar in afwijking van het gebruik ook met een
subst. in waterlaar (IV, 143), ‘schipper, zeeman’.
De produktiviteit van -baar komt in de Hertspiegel duidelijk naar voren, maar niet
alle woorden daarmee zijn eigen vormingen van Spiegel. Ten aanzien van de aard
van het grondwoord (subst., transitief ww. of intrans. ww.) legt hij zich weinig
beperkingen op, maar ook de mnl. traditie kende op dit punt grote vrijheid en die
zal in de rederijkerstijd zeker niet minder ruim geworden zijn. De verbinding met
een subst., historisch gezien de oudste mogelijkheid, is ook hier niet altijd te
onderscheiden van die met een verbaalstam, maar de woorden heil-baar (III, 223)
en nutbaar (IV, 23) laten weinig twijfel toe; het laatste komt ook in 1596 in de
Handvesten van Amsterdam voor (WNT VIII, 2221). Er is één afleiding van een adj.,
nl. leeghbaar (VI, 9: dadenloos). De oudste vindplaatsen in het WNT (VIII, 1246)
komen uit Spiegel; het woord heeft bij Hooft, die er het adv. leegh-baarlijk bijmaakte
en de betekenis wat heeft verruimd, gretig navolging gevonden.

34)

A. van Loey, a.w., blz. 230.
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De verbindingen met trans. zowel als met intrans. werkw. tonen de gebruikelijke
betekenissen, die resp. omschreven kunnen als: ‘wat + volt. dlw. van het grondwoord
+ kan worden’ (eetbaar), en ‘wat kan + inf. van het grondwoord’ (vloeibaar). De
passieve betekenis is bij Spiegel zeldzaam; ik ken maar één voorbeeld, nl. werkbaar
(II, 76) in de groep werkbaar werk. Het woord komt ook in het mnl. voor, maar dan
met aktieve betekenis: ‘tot werken geschikt’. In de Hertspiegel vinden we de aktieve
betekenis in dwaalbaar (III, 46), leerbaar (V, 34) in de zin van ‘leergierig’, voebaar
(V, 34) in de betekenis van ‘voedzaam’ en waalbaar (V, 150: veranderlijk). Het
laatste komt overeen met het mnl. wandelbaer. Afwijking van de konventionele
betekenis treffen we aan in leefbaar (II, 174) in de groep leefbaar vruchten, ‘vruchten
waarvan men kan leven’ en in wasbaar (V, 385: groeizaam), van de aarde gezegd.
Bij het laatste woord bestaat weer vormgelijkheid met een mnl. adj., maar dat heeft
de betekenis ‘tot groeien bestemd’. Het konventionele voebaar, dat wel op een
infinitief voên zal stoelen, krijgt in klaver-voebaar (II, 27) en kunstvoebaar (II, 55)
de betekenis van ‘voedend’. Ten slotte vermeld ik nog kiesbaar (V, 225), dat
‘verkieslijk’ betekent.
Het is overigens opmerkelijk, dat Spiegel maar uiterst zelden gebruik maakt van
de bekende gemakkelijk rijmende suffixen van de rederijkers, als -(e)nisse, -(e)lijck,
-eren en -atie.
In de afleidingen komt de oorspronkelijkheid van Spiegels taalgebruik dus minder
scherp uit dan in de konstrukties met de pregenitief en in de samenstellingen, maar
toch doen de laatste voorbeelden zien, dat hij zich ook op dit gebied vrijheden heeft
veroorloofd ten opzichte van de konventionele regels die de betekenisverhoudingen
in een afleiding bepalen. Het spelelement in dit alles, dat voor het taalgebruik van
de rederijkers zo typerend is, is ook bij Spiegel onmiskenbaar. In het voorgaande
is daarop misschien te weinig licht gevallen. Het komt o.a. daarin tot uiting, dat de
ene samenstelling de andere oproept. Als in boek V in vs. 276 het woord
weetghericheid is gebruikt, volgt drie regels later Heilghericheid en in hetzelfde vers
heil-bejaghing. Weer drie regels verder wordt de reeks gesloten met heil-versoeting.
Even later komt in vs. 302 het woord heil voor; het wordt in vs. 303 gevolgd
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door heil-rijk, in vs. 305 door heilzucht en ten slotte in vs. 306 door heil-derving.
Dergelijke ketens zijn ook op andere plaatsen te vinden. Spiegel speelt met zijn taal,
maar het spel heeft mede de ernstige bedoeling de mogelijkheden en grenzen ervan
te verkennen.

Besluit
Het bovenstaande exposé van enkele facetten van Spiegels taalgebruik, beschouwd
in samenhang met de ideeën die hij heeft ontwikkeld in de Twe-spraack, laat zien,
dat hij voortgekomen is uit de taaltraditie van de rederijkers en vervolgens als
renaissancist zijn taal doelbewust en opzettelijk heeft vernieuwd en haar
mogelijkheden grondig beproefd. Met ongewoon krachtig taalscheppend vermogen
heeft hij een syntaktisch-stilistische variant van de rederijkers tijdelijk in nieuwe en
soms bizarre vormen doen herleven en daarnaast in aansluiting bij mogelijkheden
die hij in het Grieks onderkende, de regels voor het vormen van samenstellingen
en afleidingen op geheel eigen wijze toegepast. Vooral in veelledige groepen en
samenstellingen komt de lenigheid en de onafhankelijkheid van zijn geest sterk tot
uiting. Hoewel hij hierin navolging heeft gevonden bij de jonge Hooft, bij Bredero
35)
en vooral bij Rodenburgh, zoals Buisman heeft laten zien , kan van blijvende invloed
op de konstruktiemogelijkheden en de woordvoorraad van onze taal niet gesproken
worden. Zijn samenstellingen vooral waren daarvoor al te persoonlijk gevormd en
zijn geliefde pregenitief moest in de taalontwikkeling plaats maken voor groepen
met voorzetsels. Zijn invloed als richtinggever is groter en langduriger geweest,
omdat hij diepe ernst maakte met zijn streven om zijn moedertaal, die hij ‘een
36)
onvermengde /ryke / cierlyke en verstandelycke spraack’ achtte, tot een
onovertrefbaar uitdrukkingsmiddel te maken voor de nieuwe kunst en wetenschap.
Dit zijn geen nieuwe gezichtspunten; de taalfeiten bevestigen slechts wat in de
kern uit de literatuurgeschiedenis reeds voldoende bekend was, maar terwille van
ons inzicht in de geschiedenis van het Neder-

35)
36)

A.w. (noot 16), blz. 132-136.
Twe-spraack, blz. 3.
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lands dienen ook de taalfeiten vastgelegd en begrepen te worden. ‘'t Gha-slaan der
dingen aard dat geeft gegrond verstand’ (V, 114) en alleen daarop kan een verdere
beschrijving van de historische ontwikkeling van onze taal gebaseerd worden.
B.C. DAMSTEEGT
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Raket, Reket, Roket, Riket, Rinket
0. Probleemstelling
In grote poortdeuren is dikwijls een kleinere deur gemaakt, waar voetgangers door
kunnen stappen zonder dat de grote poort geopend hoeft te worden. Zulke deurtjes
ziet men b.v. in toegangspoorten tot hofsteden en kastelen, en veelal ook in
schuurpoorten. Toen de steden nog ommuurd waren, hadden ook de stadspoorten
doorgaans zo'n kleine deur.
In mijn dialect (Klemskerke - H 23) heb ik het deurtje in de schuurpoort altijd 't
raket (ra'kaet) horen noemen, een benaming die ik tevergeefs in de woordenboeken
heb proberen terug te vinden. Nochtans is die zonderlinge naamgeving niet zo maar
een eigenaardigheid van het dialect van mijn geboorteplaats. Raket kent in die
betekenis een ruime verspreiding in West-Vlaanderen, en ook in Oost-Vlaanderen
is het niet geheel onbekend. Bovendien zijn in de Vlaamse dialecten nog enkele
formeel erg met raket verwante benamingen op hetzelfde voorwerp van toepassing:
reket (rə'kaet), riket (ri'kaet), roket (rɔ'kaet). Het enige woordenboek dat één van
die vormen opneemt is dat van Desnerck, waar roket wordt verklaard als ‘klinket,
kleine deur in een poort...’. Tenslotte is er nog de in Vlaanderen sporadisch
opduikende benaming rinket (riŋ'kaet, rɪŋkáet), die in tegenstelling tot de andere
wel in de meeste woordenboeken staat, evenals in verscheidene idiotica. Over de
herkomst ervan blijven echter alle etymologen in het vage, en voor zover er een
hypothese wordt gegeven, schept die ongeveer evenveel problemen als ze er oplost.
In deze bijdrage heb ik mij tot doel gesteld een beetje klaarheid te brengen in de
duistere achtergronden van rinket, raket en aanverwanten.
Daarvoor was het allereerst nodig om het uitgangspunt zuiver te stellen: door de
samenhang tussen de ter beschikking staande vormen op fonetische gronden te
verduidelijken, bleek het voor de hand te
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1)

liggen van een andere basisvorm, nl. rxket te vertrekken, dan tot nu toe gedaan
werd in de verklaringen door de etymologische woordenboeken gegeven. Na een
kritische beschouwing van die verklaringen, ontwikkel ik dan een eigen hypothese,
die steunt op fonetische gegevens, historische vermeldingen en synchroon
dialectgeografisch materiaal. Dat niet alle problemen voor eens en voor altijd hun
beslag zullen hebben gekregen, ligt wel voor de hand, de aard van het onderwerp
brengt dat mee. Toch lijkt het me mogelijk aan de hand van de gegevens die we
hebben (en die ten dele aan de aandacht van de etymologen zijn ontsnapt), een op
zijn minst aannemelijke theorie op te bouwen over het ontstaan van zowel rinket
als raket, reket, riket, roket, in de bet. ‘deurtje in een deur’.

1. Raket, reket, riket, roket, rinket: vormvarianten?
1.1. Fonetische aspecten
We vertrekken van het probleem zoals het zich in het hedendaagse Nederlands
aan ons voordoet: een voorwerp wordt benoemd door enkele formeel erg op elkaar
lijkende woorden, of beter: klankvormen. Is die formele gelijkenis toevallig, of hebben
we te maken met een reeks vormen die door fonetische processen van één enkele
vorm zijn afgeleid?

1.1.1. Verhouding raket, reket, riket, roket
Er kan geen twijfel over bestaan dat dit wisselvormen zijn van één en hetzelfde
woord, waarbij vocaalreductie en -substitutie hebben ingewerkt op de voortonige
klinker. Het is bekend dat in het Ndl. de protonische vocaal in Romaanse
leenwoorden onderhevig is aan twee ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkelingen:
aan de ene kant reductie tot -ə en zelfs tot nul (A), aan de andere kant vervanging
door een andere klinker, die articulatorisch ver van de oorspronkelijke verwijderd
kan zijn (B). Beide verschijnselen zijn even oud als de Romaanse ontlening zelf getuige daarvan de vele Middelnederlandse voorbeel

1)

Waarin x staat voor de korte, onbeklemtoonde vocaal in de vormen raket, reket, riket en roket;
zie hierover 1.1.1.
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den bij S. de Grave (1906) - en strekken zich niet alleen uit tot de groep woorden
die als dusdanig uit het Frans zijn overgenomen. Ook afleidingen, in het Nederlands
zelf ontstaan door toevoeging van een Romaans formans van een vanouds
Nederlands grondwoord, worden erdoor getroffen. Een voorbeeld hiervan is loket
(Mnl. loke + Rom. achtervoegsel -et) dat, zoals we verder zullen zien, in de dialecten
beurtelings als loket, laket, leket en liket wordt gerealiseerd.
2)

(A) Die reductie van voortonige klinker tot ə (Ndl. menuut voor minuut,
sezoen voor seizoen; dial. pertang(k) < Fr. pourtant, kerwei(e) voor karwei)
of tot nul (Ndl. kroon < Fr. couronne, Wvl. kriere ‘landweg’ < Fr. carrière)
is niet meer dan de voortzetting van een proces dat zich in een vroeger
stadium van onze taal ook bij sommige Germaanse woorden heeft
voltrokken, t.w. de werkwoorden met een onbeklemtoond, voltonig
voorvoegsel (b.v.: beginnen, verlaten, enz.).
De oorzaak van die vocaalreducties - historische en synchrone - schijnt
te liggen in de voorkeur van het Nederlands voor een ‘alternerend ritme’
(Heeroma 1949), d.w.z. dat het accentpatroon van onze taal de
opeenvolging van twee voltonige klinkers moeilijk accepteert.
Aangezien nu raket, riket, roket, en reket diezelfde ‘onnederlandse’
accentuering vertonen, ligt het besluit voor de hand dat rə'k t een product
is van vocaalreductie.
(B) Veel moeilijker te beschrijven, en nog altijd niet afdoende verklaard
is de andere, vooral in de dialecten sterk vertegenwoordigde tendens,
waarbij de protonische vocaal met een andere, voltonige vocaal wisselt
of erdoor wordt gesubstitueerd, b.v.:
historisch:
Ndl. bazuin (< Ofr. boisine, buisine)
katoen (< Fr. coton)

2)

De synchrone vocaalreductie wordt, o.m. ook dialectgeografisch, onderzocht door J.
Stroop (1974).
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robijn (< verouderd rubijn < Fr. rubin)
fluwijn (Fr. fouine, of dial. Fr. foène, fouène).
3)

synchroon :
dial.
- fizant, naast fezant (Ndl. fazant < Ofr. faisan)
- rubarbe(l/r), robarbe(l/r), naast rebarbe(l/r) (Ndl. rabarber < Ital. rabarbaro)
- riesteel, rosteel, naast resteel en rasteel (< Ofr. rastel)
- kaleur, koleur (< Fr. couleur)
- foture, naast fature en feture (< Fr. voiture)
- traweel, trieweel, troweel, naast treweel (Ndl. truweel < Fr. truelle)
- laket, liket, naast leket, loket (Ndl. loket < Mnl. loke + -et)
- flawijn, naast flewijn, flowijn en Ndl. fluwijn
- sukelade, sieklade, naast seklade (Ndl. chocolade < Spaans chocolate).
Die reeks voorbeelden kan m.i. worden uitgebreid met het drietal raket, riket, roket.
Alleen weten we hier voorlopig nog niet welke voortonige klinker de oorspronkelijke
is.
De tendens tot voortonige vocaalsubstitutie houdt, zoals de vocaalreductie, zeker
verband met de ongewone accentuering van de betreffende woorden (S. de Grave,
p. 228, Roelandts (1959), p. 232). Maar of de richting waarin die kwaliteitsverandering
verloopt al dan niet aan wetmatigheden gebonden is, blijft alsnog een open vraag.
S. de Grave (p. 227) komt in dit verband tot de slotsom dat het hier gaat om een
ingewikkeld verschijnsel, waarbij ‘veranderingen in alle richtingen mogelijk zijn’: van
palataal naar velair (b.v. u > o, zoals in troweel), van velair naar palataal (b.v. o >
u, zoals in sukelade), van open naar gesloten (b.v. a > i, zoals in riesteel), enz. Een
fonetische verklaring acht hij uitgesloten.

3)

De meeste van die voorbeelden heb ik zelf opgetekend, hoofdzakelijk in West- en
Oost-Vlaanderen; enkele ervan vond ik (ook) in de Vlaamse idiotica (De Bo, Joos, Teirlinck,
Loquela, Desnerck, LVC).
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Andere auteurs, zoals o.m. De Bont (1962) en Roelandts vermelden vaak slechts
deelaspecten van het probleem, met het gevolg dat de fonetische verklaring die zij
4)
voorstellen niet in staat is alle type-gevallen te verantwoorden .
Alleen Heeroma (1960) geeft een structurele beschrijving, die zowel de
vocaalreductie als de substitutie omvat. Voor de vocalen in halfbetoonde en
onbetoonde positie stelt hij een apart vocaalsysteem op, waarbij de graad van
betoning de verhoudingen meebepaalt. In dit systeem staat het ə-foneem centraal,
met daarrond concentrisch geordend eerst de ‘gedekte’ vocalen en dan de ‘vrije’.
Het ə-foneem is het algemene minimumfoneem, en fungeert tegelijk als minusfoneem
bij de ‘gedekte’ vocalen, die dan op hun beurt minusfoneem zijn bij de ‘vrije’ en
plusfoneem bij de ə. Elke ‘middelpuntzoekende’ ontwikkeling (b.v. van ee over i
naar ə) is vocaalreductie; het omgekeerde, de versterking, volgt dezelfde weg, alleen
in tegengestelde richting. Daarnaast kan iedere ‘gedekte’ vocaal, bij verder verlies
van klemtoon, vervangen worden door zijn ‘buurfoneem’ in het systeem. Of het
minimumfoneem al dan niet een rol speelt bij dat soort substitutie, blijft voorlopig in
het midden.
Volgens het systeem van Heeroma is dus in principe geen enkele korte vocaal
uitgesloten van deze ‘variatiecyclus’. Wel toont hij aan dat de ie bij voorkeur een
plusfoneem is bij ə.
Het is hier niet de plaats om grondig op deze materie in te gaan; de beschrijving
en verklaring van de voortonige vocaalsubstitutie vormt het onderwerp van een
afzonderlijke studie, die op een uitvoerige materiaalverzameling moet steunen. Toch
wil ik er tot slot nog één beden-

4)

Zo vindt De Bont in het Kempens dialect vooral voorbeelden van een substitutie o > a, wat
hem inspireert tot een fonetische verklaring (p. 116): ‘Het zwakke, dynamisch accent schijnt
oorzaak te zijn, dat de vocaal met geringere tongverheffing wordt gesproken, m.a.w. opener
wordt...’. Maar wat dan met de overgang in tegengestelde zin (a > o), die even frekwent
plaatsgrijpt, zij het dan misschien in andere dialecten, of ook nog de vervanging van a en o
door i of u? Ook Roelandts (p. 233) is ervan overtuigd dat de protonische klinkerwisseling bij
voorkeur a oplevert, maar in tegenstelling tot De Bont ziet hij daarin geen uiting van
verzwakking, doch van voortonige verscherping (of versterking) uit ‘reaktie tegen of als aanloop
tot het ongewone eindaccent’.
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king aan toevoegen. Uit de beperkte verzameling synchrone voorbeelden waarover
ik beschik valt af te leiden dat iedere korte protonische vocaal in Romaanse
leenwoorden bloot staat aan kwaliteitsverandering, hoewel dit het sterkst blijkt te
zijn bij a en ɔ. Het product van die vocaalwisseling lijkt echter wel aan restricties
gebonden te zijn: hier vinden we i, y, a, ɔ en een enkele keer u. Die constatatie is
dus wel enigszins strijdig met de implicaties van Heeroma's beschrijving: moderne
voorbeelden met als resultaat van vocaalwisseling e, ɪ, ɔ en oe zijn mij niet bekend.
Rechtvaardigt dit het vermoeden dat er, ondanks schijnbare willekeur, toch enige
wetmatigheid in het spel zou zijn? Het is op zijn minst merkwaardig dat in alle door
mij genoteerde gevallen het produkt van de kwaliteitsverandering telkens weer een
5)
klinker is die in het vocaalsysteem een extreme positie bekleedt , behalve dan de
ɔ, hoewel dit de enige korte achtervocaal is.
Als nu raket, reket, riket en roket uitspraakvarianten zijn, dan is de kwaliteit van
de onbeklemtoonde korte vocaal van geen belang voor ons verder onderzoek. Om
breedvoerigheid te vermijden wordt vanaf nu de schrijfwijze rxket gebruikt, waarin
x staat voor de korte protonische vocaal, al dan niet gereduceerd.

1.1.2. Verhouding rxket - rinket
De sterke formele gelijkenis van die 2 vormen wijst duidelijk in de richting van een
klankwettige samenhang. In rxket kan zich na de protonische korte vocaal een
parasitaire nasaal hebben ontwikkeld, die door assimilatie aan de volgende k een
6)
gutturaal karakter kreeg: ŋ. Epenthese van liquidae en vooral nasalen komt meer
voor in voortonige en ook wel in tussentonige lettergrepen. b.v.:
- vóór de toon:
Vl. pinket (< Fr. piquet), pindaal naast pidaal (Ndl. pedaal < It. pedale), Wvl.
stankiet naast stakiet ‘omheining’ (< Fr. estaquette),

5)

6)

Die voorkeur voor ‘extremen’ kan men ook terugvinden in onomatopeïsche taalscheppingen,
waarbij de klankexpressiviteit steunt op herhaling, gepaard gaande met ablaut, b.v.
pimpampoen, biembambom, enz. Zie Boets (1965).
Uit deze vb. blijkt dat epenthetische liquidae altijd vóór occlusief staan.
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Vl. randijs (Ndl. radijs), Ovl. frinket (< Fr. fourchette, met metathesis van
medeklinkers), Wvl. brinket (< Fr. briquette), dial. (Znl.) promberen (Ndl.
proberen), Brab. kornijn (Ndl. konijn);
- tussentonig:
Wvl. visenteren ‘onderzoeken’ (< Fr. visiter), dial. (Znl.) astemblief (Ndl.
alstublieft).

Volgens Van Loey (1943) kan die epenthese verklaard worden als een ultieme
ingreep om de onbeklemtoonde syllabe te redden, wanneer die door algehele
reductie van de vocaal verloren dreigt te gaan. Er zou dus een oorzakelijk verband
zijn tussen reductie en epenthese. In de opvatting van Roelandts is de epenthese
één mogelijke poging naast andere (t.w. de overgang van protonische o naar a, en
anlautsverscherping) om door versterking van het voortonig segment, gepaard
gaand met verzwakte eindbetoning, de klemtoon te vernederlandsen. Rinket nu kan
het produkt zijn van zo'n ontwikkeling uit rxket, niet alleen, zoals ook door het WNT
7)
(XIII, 356) wordt aangegeven, voor de betekenissen ‘slagnet’ en ‘plant’ , maar in
8)
9)
zo goed als alle betekenissen die het woord heeft of gehad heeft .
In welke chronologische volgorde dan nasaalepenthese en vocaalsubstitutie
hebben plaatsgevonden in het voortonige segment van rxket, weten we niet. Dat
de groep van voorbeelden waar de parasitaire liquida of nasaal onmiddellijk
voorafgegaan wordt door i, veruit de talrijkste is (vgl. hierboven en Heeroma 1960),
bewijst nog niets aangaande de kwaliteit van de protonische vocaal op het ogenblik
van de epenthese. Opmerkelijk is wel dat de vorm ranket, i.e. een uitspraakvariant
10)
van rxket in de betekenis ‘plant’ en ‘slagnet’ nergens voorkomt in de betekenis
‘deurtje’.

7)
8)
9)

10)

Meer over de betekenissen van rinket en rxket in 1.2.
Een uitzondering is m.i. rinket in de bet. van ‘rij soldaten’; zie hierover 1.2.
Schuermans (545) schijnt daarvan uit te gaan, maar zijn toelichting maakt ons niet veel wijzer:
‘RINKET...(in voor a) 1e: ook raket...gezegd. Rinket bet. nog: houten beschot (Westvl.,
Brugge)’. Welke andere betekenissen het woord dan wel heeft, wordt nergens gezegd.
Het WNT (XII, III, 207) beschouwt ranket als de vorm die ten grondslag ligt aan rinket =
‘slagnet’ (en parallel hiermee ranketten als voorloper van rinketten) en rinket ‘plant’. In de
betekenis ‘kaatsnet, net’ staat ranket ook nog bij Kiliaan (520), Weiland (R.U., 6), Hoogstraten
(citaat uit Hooft, 348). Joos geeft ranketten (ww.) naast rinketten, en Rutten (184) geeft ranket
als equivalent van fr. raquette, ‘eene soort van net’.
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Een definitief besluit omtrent de afleiding van rinket = deurtje ware in dit stadium
voorbarig: in wat voorafgaat hebben we alleen op grond van de analoge voorbeelden
aangetoond dat een fonetische ontwikkeling rxket > rinket (gezien de vele analoge
voorbeelden) verdedigbaar is. Het blijft niettemin mogelijk dat rinket ‘deurtje’ op een
heel andere oorsprong berust, wat de etymologen trouwens suggereren. Uitsluitsel
hierover kunnen we pas krijgen wanneer we andere dan formele aspecten bij ons
onderzoek betrekken. Daarom zullen we in de volgende paragraaf dan ook meer
systematisch stilstaan bij de semantische kant van de zaak: welke zijn de mogelijke
betekenissen van resp. rxket en rinket? Als uit de vergelijking een grote
correspondentie tussen die twee naar voren springt, mogen we gevoegelijk besluiten
dat de hypothese van verwantschap zoals hierboven geschetst, een bredere
fundering verwerft. Bovendien verkrijgen we aldus een kader waarbinnen we dan
verder kunnen onderzoeken of de betekenis ‘deurtje’ zich uit één van de andere
betekenissen van rxket of rinket ontwikkeld kan hebben.

1.2. Semasiologisch onderzoek van rxket en rinket
1.2.1. Betekenissen van rxket
a) rxket (onz.) = klein deurtje in een grote deur (rxket 1). In die betekenis vond ik
het woord alleen bij Desnerck (383), en in ongepubliceerde materiaalverzamelingen
11)
en monografieën uit de hedendaagse periode. Zoals verder uit de kaart zal blijken
12)
(zie 2.2.), is rxket in die betekenis een westelijk Vlaams woord .
Niet zonder belang i.v.m. dit rxket 1 acht ik een citaat in het WNT

11)
12)

Zie bronverwijzing onder 2.2.2.
Trefois (1950), p. 209 en p. 215, noot 18, noemt het woord Westvlaams: ‘...in West-Vlaanderen
het zgn. roket, raket, reket. Een ongeveer 70 cm boven den grond aangebrachte opening die
gesloten kan worden...’. De eveneens in West-Vlaanderen gangbare benaming rinket blijkt
hem niet bekend te zijn.
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(XIII, 564), merkwaardig genoeg onder het lemma RINKET IV, waar de grafie reket
voorkomt voor rinket ‘schuifdeur in een sluis’: ‘Niet zelden maakt men in de deuren
der sluis een reket om het water te lozen of in te laten’ (geciteerd uit J.H. Harte,
Volledig leerboek der Sluis- en Waterbouwkunde, Gorinchem, 1852). Niet alleen
omdat hier sprake is van een met ‘deurtje in een deur’ vergelijkbare zaak - het is er
een specifieke toepassing van - lijkt dit citaat mij belangrijk, maar ook en vooral
wegens de plaats waar het voorkomt in het WNT. Dit reket immers moet ongetwijfeld
als raket worden gelezen, en is dus in het licht van onze fonetische beschouwingen
(zie 1.1.1.) niets anders dan de vorm met protonische reductievocaal behorend tot
de groep rxket. Door nu reket aan te voeren ter illustratie van een
gebruiksmogelijkheid van rinket, impliceert het WNT dat reket en rinket ook in de
betekenis ‘deurtje in een deur’ fonetische alternanten zijn.

Rxket 1 heeft drie homoniemen, waarvan de afleiding vaststaat:
b) rxket (onz. m. of vr.) = slagnet bij een bepaald balspel: Ndl. raket, dial. ook reket
(ə) (rxket 2), < Fr. raquette, uit Spaans raqueta, dat zelf op Arabisch râha ‘vlakke
hand’ teruggaat (Van Haeringen, Suppl. 134, Vercoullie 277). Mnl. rakette (MnlW
VI, 1007); volgens Franck-Van Wijk sedert 1551.
c) rxket (vr. onz. of m.) = benaming, meestal collectief, voor plantesoorten van de
familie der kruisbloemigen; Ndl. raket, dial. ook rakette (De Bo, 816), reket, rekette
(eigen materiaal), roket (S. de Grave 373, WNT XIII, 209), (rxket 3) < Fr. roquette,
dimin. van Lat. eruca, Mnl. rakette (MnlW VI, 1007), volgens S. de Grave (373)
tussen 1500 en 1600 ontleend.
d) rxket (m. of vr.) = vuurpijl, zichzelf voortstuwend projectiel; Ndl. en dial. raket
(rxket 4); recent ontleend (nog niet bij Kiliaan) < Fr. roquette, dat op het Germaanse
woord rokken zou teruggaan (Franck-Van Wijk, 532).

1.2.2. Betekenissen van rinket
a) rinket (onz.) = deurtje in een grote deur (rinket 1); volgens
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Van Dale (2068) Zuidnederlands; het WNT (XIII, 364) geeft ook een citaat uit het
Noorden (uit S. Ipz. Wiselius, Mengel- en Tooneelpoëzij. 5 dln. A'dam, 1818-1821).
Uit onze bevindingen (zie kaart onder 2.3.) zowel als uit de idiotica blijkt dat in het
hedendaagse Nederlands rinket 1 alleen in westelijk Vlaanderen gebruikelijk is. Het
staat weliswaar zonder preciese localisatie in het Bijvoegsel van Schuermans (267),
wat een ruimere verspreiding zou kunnen suggereren, maar meer dan waarschijnlijk
13)
steunt Schuermans hier op De Bo .
Teirlinck (III, 18) zegt expliciet dat rinket, in welke betekenis dan ook, onbekend
is in zijn dialect. LVC (1178) geeft rinket (spelling: rijnket) als een eertijds in het
Gents gangbare benaming voor ‘winket, kleine deur in een poort of grote deur’; het
citaat ter illustratie dateert van 1666.
b) rinket (onz., m. of vr.) = een in de dialecten gebruikte vorm voor Ndl. raket =
14)
‘kaatsnet’ (rinket 2). Blijkens de idiotica is rinket 2 Vlaams (De Bo 816, Schuermans,
Bijv. 267, LVC 1178: nu niet meer gebruikelijk in het Gents), maar een citaat in het
WNT (XIII, 563) uit Marin toont dat het eertijds in het Noorden niet geheel onbekend
was. Terwijl rinket 1 algemeen wordt aangezien als een etymologisch raadsel, blijkt
de herkomst van rinket 2 geen moeilijkheden in te houden, althans niet voor het
WNT, dat spreekt van een ‘in de dialecten voorkomende verbastering’ van rxket 2.
c) rinket (vr., onz. of m.; individuele soortnaam of collectief) = Ndl. raket ‘plantesoort’
(rinket 3), een Vlaamse vervorming (WNT XIII, 563, De Bo 816) van raket(te),
roket(te), reket(te), nu verouderd. Geheel parallel met rxket 3 heeft rinket 3 naast
zich de langere vorm rinkette, die volgens het WNT de meest gebruikte is. Beide
vormen worden bij De Bo (816, en Kruidwdb. 106) en Heukels (162) beschouwd
als synoniemen van raket(te).

13)
14)

Schuermans zegt zelf in de inleiding van zijn Bijvoegsel dat de door hem opgenomen
Westvlaamse woorden uit De Bo afkomstig zijn.
Intussen is het ook in het Westvlaams zo goed als verdwenen. Dit stelde ik vast na een
rondvraag bij vele tientallen informanten.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

35
d) Het WNT (XIII, 563) verklaart rinket (onz.) ook nog als ‘een voorheen in Oost-Indië
gebruikelijk woord voor een rij of gelid krijgsvolk’ (rinket 4). Het woord, dat in de
andere woordenboeken nergens vermeld staat - zou ontleend zijn aan het Portugees
15)
renque = ‘rij’ .
Vermeldenswaard is ook nog dat er bij rxket 2 en rinket 2 in het Vlaams een
denominatief werkwoord rxketten (WNT XIII 210, LVC 1148, Schuermans
544)/rinketten (WNT XIII 564, De Bo 816, Joos 554, LVC 1178, Schuermans 545)
bestaat, dat letterlijk ‘spelen met het raket’, en in overdrachtelijke zin ‘vernielen,
16)
verwoesten, in wanorde brengen betekent.

1.2.3. Conclusies
De inhoudsanalyse van rxket en rinket laat een paar besluiten toe waardoor de
stelling als zou het tweede een jongere uitspraakvariant zijn van het eerste,
ontegensprekelijk aan kracht wint:
a) Als we abstractie maken van mogelijke geografische opposities en van de
tegenstelling cultuurtaal-dialect, vertonen de toepassingsmogelijkheden van de
klankvormen rxket resp. rinket een merkwaardige parallellie, zoals geïllustreerd in
volgend schema:

15)
16)

Dat wellicht op zijn beurt teruggaat op het Germaanse *hrinc ‘kring van de mannen die voor
het gerecht bijeengeroepen waren’, waarvan ook het Fr. rang is afgeleid (De Vries 561).
Rinketten in de overdrachtelijke betekenis komt ook voor in de verzameling Eeklose
dialectwoorden van E.H. Joz. De Baets en K. Pynckels. (Die verzameling wordt momenteel
in afleveringen gepubliceerd in het Eeklose regionale blad Taptoe, onder de titel: ‘Eekloos
Dialectwoordenboek’.)
Merkwaardig is wel dat het Engelse werkwoord to racket (letterlijk ‘met het raket spelen’) een
aantal figuurlijke betekenissen heeft aangenomen die in dezelfde sfeer liggen als de figuurlijke
betekenis van Vl. rxketten, rinketten: 1) to live a gay life; 2) to make noise, to move about in
a noisy way; 3) to keep lively, to disturb, destroy etc. by racketing (OED, R, 94); die
betekenissen blijken vrij recent te zijn (vanaf de 18e eeuw); de derde is bovendien zeldzaam.
Naast dit werkwoord is er nog het subst. racket ‘disturbance, loud noise, uproar, din...’, waarvan
dan racketer ‘gay or noisy person’ (en wellicht ook Amer. slang racketeer ‘oplichter’) en
racketry ‘systematic or continuous noise or disturbance’ zijn afgeleid.
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Volledige semantische congruentie wordt alleen verhinderd door rxket 4 (= vuurpijl)
en rinket 4 (= rij soldaten). Dit - m.i. niet toevallige - feit kan echter niet als argument
worden gebruikt tegen de fonetische hypothese rxket > rinket, en wel om de volgende
redenen:
- Het Ndl. raket 4 is relatief recent ontleend (volgens S. de Grave 55 na 1600; volgens
De Vries in de 18e eeuw). Wegens zijn betekenis was dit woord van meet af aan
voorbestemd om gedurende lange tijd een typisch cultuurtaalwoord te blijven. Men
kan zich inderdaad moeilijk voorstellen dat de zaak ‘raket’ als nieuwigheid in de
krijgskunde, enige noemenswaardige relevantie zou hebben gehad in het dagelijkse
leven van de gewone man, of, vanuit de taal bekeken, dat het woord rxket 4 in de
communicatie even frekwent zou zijn gebruikt als b.v. rxket/rinket 1 of rxket/rinket
3. Die situatie, en in mindere mate de late ontlening, zijn er m.i. verantwoordelijk
voor dat raket 4 de ontwikkeling tot rinket, die in voorkomend geval toch op rekening
van de dialecten geschreven moet worden, niet heeft meegemaakt. Pas in de
twintigste eeuw raakten de zaak én het woord op grote schaal bekend, maar toen
was de attractie van de cultuurtaal zo groot geworden, dat een dialectische
vervorming tot rinket geen kans meer kreeg.
- Ook rinket 4 vormt een apart geval omdat het, los van alle gelijkluidende woorden,
op vreemde bodem is ontstaan, ontleend uit het Portugees als vakterm in het
militair-koloniale jargon. In de Nederlanden zelf is het woord klaarblijkelijk nooit tot
de levende taal doorgedrongen, wat meteen de mogelijkheid uitsluit dat dit rinket 4
de sleutel zou bevatten tot de etymologie van rinket 1.
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Laten we die twee gevallen waar de relatie van synonymie tussen rxket en rinket
ontbreekt, buiten beschouwing, dan blijkt dat die twee vormen voor het overige
identieke toepassingsmogelijkheden hebben. Voor de betekenissen 2 en 3 is die
synonymie evident, vermits er geen twijfel bestaat dat de formele oppositie rxket
2/3 - rinket 2/3 een fonetisch oppervlakteverschijnsel is. Dit maakt het erg verleidelijk
om ook in de derde betekenis die beide vormen gemeenschappelijk hebben, deze
als vormvarianten te beschouwen.
b) Versterkt het semantisch onderzoek het vermoeden dat rxket 1 en rinket 1 slechts
uitspraakvarianten zijn van éénzelfde woord, de chronologie van de vermeldingen
in de woordenboeken geeft ook aan welke variant primair is tegenover de andere.
Wat de betekenissen 2 en 3 betreft, laten de woordenboeken er geen twijfel over
bestaan dat rxket de oudste vorm is. Aangaande de relatieve chronologie van rxket
1 en rinket 1 kunnen de woordenboeken ons geen uitsluitsel geven, aangezien het
bestaan van rxket 1 tot hiertoe nauwelijks is opgemerkt. Anderzijds wordt rinket 1
vrij algemeen als een betrekkelijk jong woord bestempeld; de oudste vermelding
dateert van 1666 (LVC). Die twee gegevens, gecombineerd, sluiten de mogelijkheid
dat rinket 1 de oudste vorm zou zijn, vrijwel uit.

1.3. Relatie rxket 1 - rinket 1 voorlopig onbeslist
Al zijn er vanuit fonetische én vanuit semantische hoek argumenten te geven die
daarvoor pleiten, toch kunnen we als conclusie van deze paragraaf niet stellen dat
in de betekenis ‘poortdeurtje’ de relatie van rinket tot rxket even direct is als in de
andere betekenissen. Tot dusver is immers nog niets gezegd over de etymologie
van rxket 1. Bijgevolg blijft het mogelijk dat rxket 1 en rinket 1 beide teruggaan op
een ouder, gelijkbetekenend woord, waarvan in de uitspraak ook al een vormvariant
met parasitaire nasaal voorkwam. Dat die mogelijkheid zeer waarschijnlijk is, wordt
verder (zie 2.3.) aangetoond.
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2. Etymologie
2.1. Denkbare verklaringen
2.1.1. Benamingsoverdracht?
Dat het duo rxket/rinket 1 etymologisch in verband zou staan met rxket/rinket 2
‘slagnet’ of rxket/rinket 3 ‘plantesoort’ acht ik hoogst onwaarschijnlijk. Overdracht
van benaming op een nieuwe zaak door begripsassociatie kan hier moeilijk
overwogen worden, aangezien het begrip benoemd door rxket/rinket 1 geen enkel
raakpunt heeft met de voorstelling ‘plant’ of ‘slagnet’. Daar komt nog bij dat
rxket/rinket 1 in genus verschilt van zijn formele equivalenten, wat een
gemeenschappelijke oorsprong tot een twijfelachtige zaak maakt.

2.1.2. De woordenboeken; kritiek op de voorgestelde verklaringen
De vraag naar de herkomst van rxket 1 was tot dusver niet eens gesteld. Het is dan
ook evident dat rxket nergens te pas wordt gebracht bij pogingen om de afleiding
van rinket 1 te achterhalen. Die pogingen gaan alle in de richting van een mogelijk
verband met winket en vooral klinket, twee woorden die naast heel wat formele
kenmerken (alleen het beginsegment verschilt) ook de betekenis ‘klein deurtje in
een grote deur’ met rinket 1 gemeen hebben. Woordgeografisch gezien zijn rinket
1, winket en klinket heteroniemen, zoals verder in een meer toepasselijk kader zal
worden aangetoond. Niet overal wordt die verwantschap even expliciet tot het
etymologische vlak doorgetrokken. De commentaar van het WNT b.v. is weinig
meer dan een neutrale constatatie: ‘rinket...een naast klinket en winket opgekomen
vorm, waarvan niet bekend is, hoe hij is ontstaan.’ Iets gelijkaardigs lezen we bij
Franck-Van Wijk (551): ‘rinket...: jonge vorm (hoe ontstaan?) naast klinket’ en
Vercoullie (286): ‘onuitgelegde bijvorm van klinket’. De Vries (579) waagt zich wel
aan een veronderstelling: ‘waarschijnlijk gevormd van rinken, rinkelen, naar het
voorbeeld van klinket’. Analogie zou dus de sleutel zijn om het ontstaan van rinket
te verklaren.
Een dergelijke verklaring doet nogal vergezocht aan; op het eerste
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gezicht immers bezit de zaak ‘rinket 1’ geen enkel kenmerk dat op een min of meer
directe manier aan de handeling ‘rinkelen, rinken’ herinnert. Hieromtrent zijn
hoogstens een aantal gissingen mogelijk. Zo kan men de ‘beweeglijkheid’ van het
kleine deurtje - het makkelijk open- en dichtgaan, en vandaar ook de eigenschap
te kunnen klapperen - tegenover de zware, moeilijk te bewegen poortdeuren als
een in het oog springend kenmerk beschouwen en, in die richting verdergaand, dat
‘klapperen’ interpreteren als een rinkelend geluid. Een andere mogelijke
veronderstelling omtrent de zakelijke achtergrond van rinket 1 is dat aan de bedoelde
deurtjes vroeger bij wijze van kruk dikwijls een ring was aangebracht, en dat dit
sluitsysteem de aanleiding zou zijn geweest om het geheel rinket te noemen. Dat
zulke speculaties omtrent een mogelijk benoemingsmotief alle grond van objectiviteit
missen, maakt ze al erg ongeschikt als uitgangspunt voor een etymologische
verklaring. Daarbij komt nog dat De Vries' verklaring nieuwe vragen doet rijzen, al
liggen die dan misschien buiten het enge terrein van de etymologie: gesteld dat
rinket 1 relatief recent is gevormd uit rinke(le)n naar analogie van klinket, waar
ergens moet dan de opkomst van rxket 1 worden gesitueerd in de diachronie van
17)
het onomasiologische veld ‘deurtje in een deur’? Zeker niet vóór de opkomst van
rinket 1, want dan zou de fonetische ontwikkeling rxket > rinket voor de hand komen
te liggen, wat De Vries' hypothese ondergraaft. Het ontstaan van rxket 1 later situeren
daarentegen, betekent een nieuw etymologisch probleem scheppen. Immers, een
fonetische overgang rinket > rxket door ŋ-apocope vóór de klemtoon is, gezien het
gedrag van consonanten in voortonige lettergrepen, veel minder te verdedigen dan
het omgekeerde.
Het is echter niet in eerste instantie omdat de stelling van De Vries e.a.
aanvechtbaar is, dat ik een ander spoor zal volgen. In par. 1. heb ik, onafhankelijk
van de bestaande suggesties, getracht aan te tonen dat de beslissing om rinket 1
voorlopig te beschouwen als een jongere uitspraakvariant van rxket 1 positief
gemotiveerd is, vanuit fonetische en

17)

Onder onomasiologisch veld versta ik ‘de verzameling van geografisch gediversifieerde
benamingen (of heteroniemen) voor eenzelfde begrip’.
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ook wel semantische gegevens. Tenslotte levert de synchrone geografische spreiding
van de benamingen voor het poortdeurtje m.i. nog een bijkomend argument ten
gunste van het gekozen uitgangspunt. Dit geografische argument wordt toegelicht
in de volgende paragraaf, nadat is aangetoond dat het kaartbeeld de sleutel bevat
tot de oplossing van het etymologische vraagstuk.

2.2. Licht op de etymologie vanuit het woordgeografisch onderzoek
2.2.1. Doel van het woordgeografisch onderzoek
Zoals gezegd is het doel van dit onderzoek tweevoudig. Eerst moet worden
uitgemaakt in hoeverre het synchrone kaartbeeld ons kan helpen een oplossing te
vinden voor het etymologisch probleem rxket/rinket 1 (A). Is het resultaat op dit punt
positief, dan zullen we in staat zijn een preciezer, en meer op concrete feiten
gesteund inzicht te verkrijgen in de onderlinge verhouding van rxket 1 en rinket 1
(B).
(A) Met die bekommernis voor ogen zullen we ook de andere gangbare
benamingen voor het deurtje in de deur in onze beschouwingen betrekken,
teneinde rxket 1 en rinket 1 te situeren in het ruimere kader van het
onomasiologische veld waar zij deel van uitmaken. Aan de basis van
deze beslissing ligt de overweging dat de praktijk voldoende aantoont
hoe het onomasiologisch onderzoek soms onverwacht klaarheid kan
18)
brengen bij etymologische vragen .
(B) Hier zal o.m. moeten blijken of de hypothese dat rxket 1 en rinket 1
uitspraakvarianten zijn, standhoudt ten aanzien van de geografische
stratificatie van die twee vormen en hun heteroniemen.

2.2.2. Verantwoording van de kaarten
De in kaart gebrachte gegevens zijn afkomstig uit twee vragenlijsten van het
Woordenboek van de Vlaamse Dialekten (WVD), t.w. lijst 10,

18)

Een reeks voorbeelden hiervan geeft Weijnen (1966), p. 61 e.v.
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vr. 6: ‘Hoe heet het kleine deurtje in de houten poort die toegang geeft tot het erf?’,
en lijst 12, vr. 29: ‘Wat is de dialectbenaming voor het kleine deurtje in de
schuurpoort?’, de licentieverhandelingen van Blommaert (1974), Coutteneye (1972),
De Fleurquin (1960), De Leersnijder (1970), Demetter (1968), De Muer (1968),
Derwael (1964), Devos (1970), Eeckhout (1973), Temmerman (1972), Vandevijver
(1974) en Verstraeten (1971), de enquêtes van de Zeeuwse Vereniging voor
19)
Dialectonderzoek , het WZD, het WBD (Afl. 1, p. 127: Schuurpoortdeurtje), het
20)
materiaal van het Woordenboek van de Limburgse dialecten (WLD) , enkele
bandopnamen van het Seminarie voor Vlaamse Dialectologie aan de R.U.G., en
mondelinge mededelingen van zegslieden.
Om de aanschouwelijkheid niet in het gedrang te brengen door het gebruik van
al te veel symbolen, wordt in de woordkaart (Kaart 1) geen rekening gehouden met
de kwaliteit van de voortonige vocaal in de reeks rxket en de reeks lxket. Rinket,
waarvan we immers de fonetische relatie tot rxket willen onderzoeken, krijgt wel
een apart symbool. Hetzelfde geldt voor linket.
Kaart 2 brengt dan de verspreiding van de vormvarianten van lxket en rxket,
alsook de verspreiding van rinket en linket in beeld.
De onomasiologische zowel als de ruimtelijke afbakening van het kaartbeeld zijn
ingegeven door het specifieke doel van dit dialectgeografisch onderzoek. Van belang
zijn alleen die benamingen voor ‘klein deurtje in een grote deur’ die al zo lang in
onze taal bestaan en bovendien een zodanige klankstructuur bezitten, dat ze bij het
ontstaan van rxket en rinket betrokken kunnen zijn.
De verspreiding van diverse neologismen en ad hoe samenstellingen (b.v.
poortdeurtje, valdeurtje, schuurpoortje, klein deurtje, enz.) kan hoogstens illustreren
hoe vlug de oudere benamingen in onbruik raken, maar werpt voor het overige geen
licht op het etymologisch probleem,

19)
20)

Mij ter beschikking gesteld door het Instituut voor Dialectologie te Amsterdam.
Nog niet gepubliceerd; de heer P. Goossens was zo vriendelijk mij de nodige gegevens te
bezorgen, waarvoor ik hem erkentelijk ben,
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en mag derhalve worden verwaarloosd. Eveneens afwezig op de kaart zijn de
vormen klinker en winkel(deur). Weliswaar zijn die twee benamingen vermoedelijk
niet zo recent, maar hun verspreiding is zo gering (klinker komt twee keer voor, in
Belgisch-Limburg: te Mechelen-aan-de-Maas Q 9 en Rekem Q 12; winkel(deur) vier
keer, in West-Vlaanderen: te Schuiferskapelle H 122, Ruiselede I 223, Kachtem N
44 en Oostrozebeke O 4) en bovendien liggen ze op het punt van de klankstructuur
zo ver van rxket/rinket af, dat ze nauwelijks in aanmerking kunnen komen voor de
verklaring van die twee. Veel logischer lijkt me dat klinker en winkel vervormingen
zijn van resp. klinket en winket, het resultaat nl. van een poging om deze vreemd
klinkende woorden aan te passen aan het Nederlandse accent- en foneempatroon.
Teneinde toch de hiaten in het kaartbeeld te verantwoorden, zijn op de woordkaart
alle plaatsen waar de opvraging geen benaming opleverde die aan de gestelde
eisen voldoet, d.m.v. het symbool × aangeduid.
De in aanmerking komende ‘specifieke’ benamingen nu zijn blijkens de beschikbare
bronnen alleen te vinden in de zuidelijke dialecten: voornamelijk in het Vlaams en
het Zeeuws, sporadisch nog in het westelijk Brabants. Omdat er in de oostelijke
helft van Noord-Brabant en in Limburg telkens maar één keer een relevante term
is genoteerd (klinket resp. te Vechel L 180 en Rotem L 420), zijn die gebieden niet
in kaart gebracht.
21)
Kunnen we voor de zuidelijke gebieden steunen op recent enquêtemateriaal
dan moeten we voor de noordelijke volstaan met informatie uit de idiotica. Hierbij
kan men terecht opmerken dat de afwezigheid van een woord in een idioticon nog
niet aantoont dat het woord niet bestaat in het betrokken dialect (rxket 1 b.v. staat
niet bij De Bo, hoewel het ruim verspreid is in West-Vlaanderen). Ondanks dit
bezwaar lijkt het mij voor de algemene bewijsvoering niet strikt noodzakelijk een op
nieuw enquêtemateriaal berustend onderzoek van de noordelijke gebieden bij dit
hoofdstuk te betrekken. Zoals ik in wat volgt hoop te tonen, bevat de kaart van het
gebied waar de ‘specifieke’ be-

21)

Waaronder de vragenlijsten van het WVD, het WBD, het WZD en het WLD.
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namingen een zekere densiteit vertonen (d.w.z. grosso-modo Vlaanderen,
Zeeuws-Vlaanderen en Brabant), al voldoende bouwstoffen voor een plausibele
hypothese. De argumentatie vertoont bovendien voldoende interne samenhang om
niet door eventueel nieuw opduikend materiaal uit andere gebieden op de helling
gezet te worden.

2.2.3. Bespreking van de kaarten
De legende van kaart 1 alleen al releveert een merkwaardige toestand: alle
gebruikelijke ‘specifieke’ benamingen voor het poortdeurtje zijn formaties met het
achtervoegsel -et, dat de klemtoon draagt. Op de woordkaart onderscheiden we de
volgende zes benamingstypes: 1) het type rxket (= raket, reket, riket, roket); 2) het
type lxket (= loket, laket, leket, liket); 3) het type rinket; 4) het type linket; 5) het type
klinket; 6) het type winket.
Dit aantal wordt gereduceerd tot 4 zodra men rinket en linket beschouwt als
vormvarianten van rxket, resp. lxket, ontstaan door protonische nasaalepenthese.
Op deze kwestie kom ik terug in de conclusie van deze paragraaf.
Hoewel de homogeniteit van het kaartbeeld door het hoge aantal irrelevante
opgaven wordt verstoord, wat het trekken van precieze grenslijnen onmogelijk maakt,
kunnen we toch 3 gebieden onderscheiden:
a) een westelijk gebied, waar als specifieke benamingen overwegend rxket en rinket
bekend zijn: West-Vlaanderen, en een deel van Oost-Vlaanderen benoorden de
Leie, met als verste noordoostelijke uitloper in mijn materiaal Oosteeklo I 163. Andere
specifieke termen zijn in dit gebied bijzonder schaars: loket komt alleen voor in
Keiem H 103, waar ook raket bekend is, en winket in 2 plaatsen ten westen van
Gent (Hansbeke I 228 en Vinderhoute I 194). Binnen dit gebied overweegt het type
rxket, blijkens kaart 2 in het westen vooral met voortonige a, terwijl meer naar het
oosten toe reket het sterkst vertegenwoordigd is. Riket komt sporadisch zowat overal
voor, met een zekere concentratie ten westen van Gent; roket is eerder zeldzaam.
Ook rinket duikt maar
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sporadisch op (H 6, 12, 121, I 155, 163, 193, 195, 224, N 46, en O 36) en vormt
nergens enige geografische concentratie.
b) Een tweede gebied omvat Zeeuws-Vlaanderen en de middenstrook van
Oost-Vlaanderen benoorden de Schelde. Hier is de toestand meer gediversifieerd
dan in het westelijke gebied. De dominerende types zijn klinket, loket en linket;
daarbij is klinket ongeveer even sterk vertegenwoordigd als beide andere samen.
Die drie types liggen nogal willekeurig dooreengezaaid, met één in het oog
springende uitzondering, t.w. een klein gebiedje in het noorden van het Meetjesland,
waar de vorm klinket onbekend is.
In het Oostvlaamse gedeelte van dit gebied vinden we naast klinket, linket en
lxket ook nog twee keer rinket (te Lokeren I 208 en Staakte I 208a) en twee keer
winket (te Bokselaar I 208c en Berlare I 257). Kaart 2 laat zien dat loket de meest
voorkomende variant is van het type lxket; leket is iets minder schaars dan laket en
liket, die elk twee keer geregistreerd zijn.
c) Voor zover in de rest van het kaartgebied (de Zeeuwse Eilanden +
Goeree-Overflakkee, het gebied van de Brabantse dialecten, en
Zuid-Oost-Vlaanderen) nog specifieke benamingen te vinden zijn, is klinket daar
overwegend. Hoe verder men in oostelijke richting gaat, des te groter wordt het
aandeel van ad-hoc samenstellingen en omschrijvingen. Een andere specifieke
term dan klinket treffen we alleen aan in een vijftal plaatsen aan de westelijke periferie
van dit gebied: raket te Munte O 35, rinket te Scheldewindeke O 36, winket te Hamme
I 213, Heurne O 92 en Nederbrakel O 208, en loket te Impe O 45.

2.2.4. Conclusies uit het kaartbeeld
2.2.4.1. De etymologie van rxket 1/rinket 1
Het kaartbeeld toont in welke richting de oplossing voor deze kwestie gezocht moet
worden.
Laat ik hier eerst even in herinnering brengen dat we de stelling van De Vries
(rinket < rinkelen, rinken + analogie van klinket en eventueel winket), en bijgevolg
ook de mogelijkheid dat rxket 1 via rinket 1
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etymologisch enig verband zou houden met klinket, al eerder hebben verworpen,
niet alleen wegens het subjectieve uitgangspunt ervan, maar ook om fonetische
redenen (zie 2.1.2.). Ligt dan een ander heteroniem aan de basis van rxket/rinket
1? Er blijven twee mogelijkheden over: lxket/linket en winket. Als het antwoord in
de beide gevallen negatief is, zullen we de verklaring voor rxket/rinket 1 buiten deze
semantische sfeer moeten zoeken.
Aangezien de vorm winket zelf door nasaal-epenthese uit het Romaanse
leenwoord wiket is ontstaan (Franck-Van Wijk 798), geldt het fonetische bezwaar
dat wij inbrachten tegen een overgang (rinkelen/rinken + klinket >) rinket > rxket,
hier in principe niet. Het MnlW (IX, 2536) geeft een hele reeks Vlaamse en ook
enkele Brabantse bewijsplaatsen voor wiket = ‘deurtje in een muur, deur, poort...’.
Op grond hiervan lijkt een projectie van wiket ‘achter’ het huidige kaartbeeld van
rxket en rinket dus wel gerechtvaardigd. Daarmee hebben we echter een nieuw
probleem geschapen: hoe kon rxket in de plaats komen van Mnl. wiket, zodanig
zelfs dat van dit laatste, op enkele winket-vormen na, niets is overgebleven? Hoe
moeten we overigens die winket-opgaven op de kaart interpreteren? Zijn het wel
autochtone sporen van een vroeger wiket-gebied, of moeten we ze integendeel zien
als recente Nederlandse leenwoorden, op die plaatsen waar door het verdwijnen
van een ouder woord een lacune ontstond? Hoe dan ook, een fonetische overgang
wiket > rxket (resp. winket > rinket), met name door de verwisseling van de begin-w
met r, ligt niet meteen voor de hand. Over die kwestie kan de kaart geen uitsluitsel
geven; in de volgende paragraaf ga ik er nader op in.
Voorlopig behouden we de mogelijkheid dat wiket op de een of andere wijze iets
te maken heeft met het ontstaan van rxket; hoe rechtstreeks die samenhang is, kan
in dit stadium niet worden uitgemaakt.
Wat uit de huidige spreiding van de verschillende woordtypes wel duidelijk naar
voren komt is het volgende: het type dat zich fonetisch gezien het best leent tot een
overgang naar rxket/rinket, t.w. lxket/linket, sluit ook geografisch het nauwst bij het
rxket/rinket-gebied aan.
Lxket/linket vormt een eigen gebied, grosso modo gelegen tussen
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het westelijke rxket/rinket-gebied en het gedeelte op de kaart waar alleen nog klinket
voorkomt. De kans dat lxket niet autochtoon zou zijn in die betekenis, maar aan het
A.N. ontleend, lijkt me om zo te zeggen onbestaande. Hiertegen pleit niet alleen de
relatieve uitgestrektheid (in vergelijking met winket b.v.) van het lxket/linket-gebied,
maar ook en vooral de hoge frequentie van linket-vormen daarin. De overgang lxket
22)
> linket (zie ook 2.2.4.2.) moet dus al geruime tijd geleden in de dialecten begonnen
zijn, hetgeen trouwens bevestigd wordt door een linket-attestatie uit 1748 bij LVC
(1195). In de veronderstelling dat ontlening uit het A.N. had plaatsgevonden, zouden
we die moeten situeren in een periode waar van enige beïnvloeding van de
dialectwoordenschat door het A.N. nog geen sprake was, in elk geval niet in
Zuid-Nederland, en zeker niet waar het gaat om benamingen voor vanouds bekende
voorwerpen. Lxket mag dus worden beschouwd als een oorspronkelijk dialectwoord
voor het poortdeurtje.
Belangrijk m.b.t. onze probleemstelling is de nauwe fonetische verwantschap van
lxket met rxket: - ze hebben alletwee een vorm met epenthetische nasaal en één
zonder; - ze verschillen maar in één segment, nl. l en r, en die verschillen op hun
beurt maar in één kenmerk, nl. [+ lat.] en [- lat.]. Daarbij komt dat l/r-wisseling geen
onbekend fenomeen is in het Nederlands en de dialecten. (zie 2.3.2.)
Dit kan alleen ons vermoeden versterken dat het geografische Nebeneinander
van lxket/linket en rxket/rinket op de synchrone kaart, in het rxket/rinket-gebied zelf
als een historisch Nacheinander beschouwd moet worden. In 2.4. wordt de
geloofwaardigheid van die suggestie onderzocht in het licht van een aantal historische
gegevens over het onomasiologische veld ‘poortdeurtje’.

2.2.4.2. De verhouding rxket - rinket
Het woordgeografisch onderzoek bevestigt niet alleen dat rinket een later opgekomen
fonetische variant is van rxket, maar geeft ook aan welke andere vormen rechtstreeks
bij het ontstaan van rinket betrokken zijn geweest.

22)

Over de rol die klinket bij die overgang gespeeld kan hebben, zie 2.3.3.
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- Het eerste blijkt al uit de constatering dat rinket binnen het rxket-gebied maar
sporadisch voorkomt, en nergens aan gebiedsvorming toe is. Een bijkomend
argument ligt in de aanwezigheid, binnen hetzelfde onomasiologische veld, van een
volledig parallel voorbeeld: het tweetal lxket - linket. Omdat linket een weinig
verspreide vorm is, en vooral omdat het - in tegenstelling tot rinket - nooit een
cultuurtaalwoord is geworden, heeft niemand er ooit een etymologisch probleem in
gezien. Er is trouwens geen andere dan een fonetische verklaring denkbaar,
aangezien men hier niet zoals bij rinket een afleiding uit een bekend woord kan
poneren. Er zal dan ook niemand aan twijfelen dat linket het produkt is van voortonige
nasaalepenthese bij lxket.
- Welk beeld kunnen we ons in dit stadium vormen van het ontstaan van rinket?
Bekijken we het rxket/rinket-gebied geïsoleerd, dan zouden we geneigd zijn te
besluiten dat rinket 1 rechtstreeks uit rxket 1 is voortgekomen, analoog met de
ontwikkeling rxket 2/3 > rinket 2/3 en lxket > linket. De geografische positie van
lxket/linket echter, en de mogelijke implicatie daarvan voor de oplossing van het
etymologisch vraagstuk rxket/rinket (zie 2.2.4.1.), brengen ons tot een genuanceerder
standpunt. Immers, mocht houdbaar blijken wat hierboven werd gesuggereerd, t.w.
dat rxket in oorsprong een fonetische variant is van het oudere en eertijds ruimer
verspreide lxket, dan belet niets dat rinket ook via l/r-wisseling in de anlaut uit linket
kan zijn ontstaan. Het valt te bezien of het diachrone onderzoek ons iets wijzer
maakt omtrent het werkelijke verloop van die ontwikkelingen in het verleden.

2.3. Diachroon onderzoek
Als we de etymologie van een woord proberen te achterhalen, kunnen we uiteraard
niet blijven stilstaan bij synchrone gegevens, of op synchrone gegevens steunende
veronderstellingen, en moeten we terug in het verleden. Voor het probleem dat hier
aan de orde is betekent dit meer bepaald dat we een beeld moeten schetsen van
hoe het onomasiologische veld ‘poortdeurtje’ er in vroegere tijden uitzag. Geografisch
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is dit diachrone onderzoek toegespitst op Vlaanderen, het gebied nl. waar we
vandaag de rxket-vormen aantreffen.
Gezien de aard van de overgeleverde bronnen uit vroegere stadia van onze taal,
kan het historisch onderzoek van de woordenschat vrijwel nooit met zekerheid
uitmaken welke plaats een woord bekleedde in de gesproken taal op een bepaald
tijdstip in het verleden. Middelnederlandse teksten zijn niet alleen relatief schaars,
ze leggen ook maar gebrekkig getuigenis af van de levende taal. Het opduiken van
een woord in een oude tekst zegt alleen dat dit woord op dat ogenblik bestond, maar
nog niet of het daarom ook door de gewone taalgebruiker werd gehanteerd. S. de
Grave (20-21) wijst erop dat dit voorbehoud nog meer geldt voor vreemde woorden
en bastaardwoorden. Even moeilijk is te achterhalen hoe lang het woord in die
betekenis al in de taal aanwezig was vóór de vroegste attestatie.
Dit alles maakt dat de diachrone reconstructie die wij in deze paragraaf beogen,
twee stappen inhoudt. In de eerste plaats moeten wij de beschikbare feitelijke
gegevens op een rijtje zetten, bewust evenwel van de relatieve bewijskracht die ze
hebben. Uit het bekende moet dan het onbekende gereconstrueerd worden, waarbij
uiteraard veel hypothetisch zal blijven.

23)

2.3.1. Getuigenis van de bronnen

Het MnlW leert ons dat de situatie er rond 1350 als volgt moet hebben uitgezien:
als specifieke benaming voor ‘klein deurtje in een muur, poortje’ en ‘kleine deur in
een der zijvleugels van de poortdeur’, was er het Romaanse leenwoord wiket (< Fr.
24)
guichet), dat zeker voor 1300 in onze taal is binnengekomen. Daarnaast bestond
een algemeen woord loke, van toepassing op ‘iedere afsluiting, al datgene waarmede
men iets sluit of afsluit’ (MnlW IV, 740). Uit dit loke

23)

24)

Een aantal feitelijke vragen i.v.m. dit historisch onderzoek moeten bij gebrek aan attestaties
onbeantwoord blijven. Wellicht zouden die leemtes ten dele opgevuld kunnen worden met
het materiaal van M. Gysselings Corpus van Middelnederlandse teksten, dat jammer genoeg
nog niet toegankelijk is op het ogenblik dat ik deze bijdrage ter publicatie voorleg.
Verdam geeft enkele 13e eeuwse attestaties.
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is later loket gevormd, door toevoeging van het Romaanse achtervoegsel -et. Van
de verdere evolutie weten we dat wiket zich later heeft ontwikkeld tot winket, een
vorm die al in het Noorden een enkele keer opduikt in de 2e helft van de 14e eeuw
(t.w. in de Cameraarsrekeningen van Deventer), in het Zuiden pas na 1400.
Eveneens in de late 14e eeuw wordt voor het eerst loket geattesteerd, in een
25)
Westvlaamse bron .
Terwijl wi(n)ket sinds de Middelnederlandse periode geen noemenswaardige
betekenisverschuiving heeft gekend, is de semantische status van loket door de
eeuwen heen niet steeds met zekerheid te achterhalen. Om te beginnen is de
omschrijving van het MnlW (IV, 742) al enigszins verwarrend, omdat het te definiëren
woord zelf in de definitie voorkomt: ‘loket...vak, afgedeelde ruimte, loket. Zie De Bo
645’. Wordt hiermee gesuggereerd dat Mnl. loket in de betekenis overeenkomt met
het huidige Ndl. loket? Indien dit zo is, dan moet er naast ‘afgedeelde ruimte’ en
‘plank van een boekenkas,...’ (De Bo, 565), ook ‘raamvormige opening in een muur,
enz., waardoor communicatie tussen twee ruimten mogelijk wordt’ (Van Dale 1377)
onder worden verstaan. Verdam geeft ter illustratie slechts twee citaten, allebei uit
een Westvlaamse bron, maar in geen van beide komt de precieze betekenis van
loket naar voren. Het is dus aan de hand van de geraadpleegde bronnen moeilijk
te achterhalen hoe ruim de toepassingsmogelijkheid van loket aanvankelijk was. In
elk geval kreeg loket op een bepaald ogenblik de betekenis ‘poortdeurtje’. Een
precieze datering van dat moment is niet mogelijk; benaderend kunnen we alleen
zeggen dat het gesitueerd is tussen het ogenblik van de vorming van loket uit loke
+ et en de datum van het vroegste citaat waar het die betekenis heeft.
De oudste mij bekende vermelding van loket = ‘deurtje’ staat bij LVC (795): in
een citaat uit een Gentse bron van 1667, waar het woord beurtelings als luket en
26)
luijcket wordt gespeld .

25)

26)

Volgens S. de Grave (365) moet loket tussen 1500 en 1600 ontstaan zijn; een datering die
niet strookt met de gegevens in het - nochtans door hem geraadpleegde - Middelnederlands
Woordenboek.
Het samen voorkomen van die twee verschillende grafieën in één tekst waarschuwt tegen
de eventuele veronderstelling als zou luket staan voor een uitspraak met gereduceerde
voortonige vocaal. Immers, de andere grafie wijst op een realisatie loeyket, en aangezien de
betreffende bron stamt uit een periode waarin de y>oey-diftongering in Oost-Vlaanderen volop
aan de gang was (Schönfeld 87), ligt het enigszins voor de hand dat luket te interpreteren
als de weergave van de oudere uitspraak met voltonige, ongediftongeerde vocaal, die nog
een tijdlang kan hebben voortbestaan na de opkomst van de vorm met diftong. Is dit luket
door voortonige vocaalwisseling uit loket ontstaan? De kans daartoe is, mede op grond van
de synchrone voorbeelden (zie 1.1.1. in de tekst), zeker reëel. Toch kunnen we de mogelijkheid
niet uitsluiten dat luket berust op een autonome formatie uit Mnl. luke, een vorm die op dezelfde
stam teruggaat als Mnl. loke, en die met dit laatste de betekenis ‘middel ter afsluiting’ (MnlW
IV, 876) gemeen had. (Parallel is de verwantschap van de werkwoorden luken en loken).
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Zoals wiket heeft lxket in een aantal dialecten (of idiolecten?) vóór de klemtoon een
parasitaire nasaal ontwikkeld; wat aanleiding gaf tot de vorm linket die we vandaag
aantreffen in het Oostvlaams en het Zeeuws. Wanneer zijn die linket-vormen
ontstaan? Opnieuw laten de geraadpleegde bronnen ons grotendeels in de steek.
Het MnlW kent linket niet, evenmin als Kiliaan, Mak, het WNT en de 18e eeuwse
woordenboeken. LVC (795), de enige die het wel vermeldt, geeft onder het lemma
LIJNKET twee citaten. Aan de bewijskracht van het eerste, gedateerd 1667, kan
getwijfeld worden. Immers, zoals eerder gezegd, treffen we daar de grafie luijcket
aan, waarvan het verre van zeker is dat ze verwijst naar een uitspraak met
epenthetische ŋ, hetgeen de rubricering onder het lemma LIJNKET nochtans zou
laten vermoeden. In het andere citaat, dat bijna een eeuw jonger is, levert de spelling
geen moeilijkheden op.
Het minst van al weten we over de ouderdom van rxket 1. We beschikken over
geen enkel citaat ouder dan de tekst van Harte, aangehaald in het WNT (Zie 1.2.1.).
De oudste vermelding van rinket 1 vinden we bij LVC (1178) in een bron van 1666.

2.3.2. Hypothese omtrent de historische ontwikkeling
Het chronologische kader dat uit de teksten resulteert biedt niet meer dan enkele
partiële momentopnamen uit de historische ontwikkeling van een onomasiologisch
veld. Ons rest nu nog de leemtes in dit schema op te vullen met een theorie die,
rekening houdend met alle verifieer-
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bare gegevens, het bestaan van rxket 1 en rinket 1 in het hedendaags westelijk
Vlaams kan verantwoorden.
Het oudst bekende Mnl. woord voor ‘deurtje in een grote deur’, wiket, is van
vreemde oorsprong. Als we er met S. de Grave (118) van uitgaan dat ‘het overnemen
en gebruiken van vreemde termen (....) niet een toevallig bezigen is van een of
ander buitenlands woord’, dan moeten we ons de vraag stellen naar het motief van
de ontlening. Verschillende mogelijkheden zijn denkbaar: 1. de benaming is samen
met de zaak overgenomen; 2. hoewel de zaak al vóór de ontlening bekend was,
bestond er ten onzent geen specifieke benaming voor en gebruikte men een woord
met ruimere betekenis of een omschrijving; 3. de oude, inheemse benaming werd
om de een of andere reden (homoniemenvrees b.v.), minder verkieslijk geacht. Voor
het geval wiket denk ik aan een tweede mogelijkheid. Er bestond een inheems
woord loke, toepasbaar op allerlei middelen ter afsluiting, waaronder planken,
hagen,..., blijkens de Inventaris van Brugge (MnlW IV, 740) ook sluisdeuren, en
vandaar wellicht ook andere deur- en raamvormige afsluitsels. Gezien die status
van loke als overkoepelende term, had een nieuw woord met de engere betekenis
van ‘deurtje in een grote deur of poort’ dus alle levenskansen.
Hoe diep is winket in de gesproken taal doorgedrongen? Als we het hebben over
de verspreiding van Romaanse leenwoorden, moeten we ons te allen tijde bewust
zijn van het feit dat heel wat van die ontleningen in de Middelnederlandse periode,
27)
en ook nog daarna, beperkt bleven tot zekere (hogere) kringen . Bij wiket lijkt dit
voorbehoud echter minder van toepassing dan bij sommige andere woorden. Dat
dit

27)

M.b.t. de lange opsommingen van Romaanse leenwoorden bij S. de Grave, zegt De Vooys
(1952): ‘De opsomming van deze honderden voorbeelden zou doen denken aan een vergaande
romanisering van het Diets sedert de 11e eeuw, als men niet tegelijkertijd bedacht dat dit de
taal geldt van bepaalde en beperkte hogere kringen, die voor sommige lagere, bijv. de landadel
wel voorbeeldig geweest zal zijn, maar die toch een kleine minderheid bestreek in vergelijking
met de bevolking van boeren, handwerkers en handelaren, die weldra gaan meetellen in de
geschiedenis van de gewesten. Was de verfransing inderdaad diep doorgedrongen onder
alle standen, dan zou het latere Vlaams, evenals het Engels, gemengde Germaans-Romaanse
karaktertrekken vertoond hebben.’ (p. 44).
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woord in het Nederlands een fonetische ontwikkeling heeft gekend die courant
voorkomt in de Nederlandse dialecten (→ winket), toont niet enkel aan dat het
werkelijk tot de levende taalschat heeft behoord, maar wijst ook op een verspreiding
van enige omvang, zowel geografisch als sociologisch. De opkomst van een
specifieke term houdt echter niet in dat daardoor het gebruik van de overkoepelende
meteen teloor gaat. De praktijk van het synchrone dialectenonderzoek leert
integendeel dat het gebruik van specifieke termen eerder dan algemene, heel dikwijls
afhangt van de communicatieve context en de mate waarin de taalgebruiker de
woordenschat van zijn eigen dialect actief beheerst. Zo is het perfect denkbaar dat
loke, ook na de ontlening van wiket, ten dele bleef fungeren als benaming voor het
poortdeurtje, o.m. bij dialectsprekers die in hun parate woordvoorraad (nog) niet
over het nieuwe woord beschikten (taalarmoede), of in situaties waar nauwkeurige
specificering overbodig werd geacht. Het feit dat Mnl. wiket een vreemd woord is,
ontleend in de taalsfeer van de burgerlijke bouwkunst (S. de Grave 65), maakt nog
meer aannemelijk dat het voor een deel van de taalgebruikers nooit echt verworven
goed is geworden.
Samenvattend kunnen we het zo voorstellen, dat loke en wi(n)ket een tijdlang
naast elkaar hebben gestaan als benamingen voor hetzelfde begrip.
Die conclusie is niet zonder belang voor de volgende stap in deze poging tot
diachrone reconstructie, de opkomst nl. van loket als nieuw heteroniem naast
wi(n)ket.
Over het formeel-etymologische aspect is er geen discussie: loket is in het
Nederlandse taalgebied gevormd door toevoeging van het Romaanse diminutiefsuffix
-et aan het inheemse loke (Franck-Van Wijk 395; S. de Grave 365), waarbij het
accent op de tweede lettergreep kwam te liggen. Dergelijke formaties zijn niet zo
ongewoon, er bestaan meer voorbeelden van combinaties van een Ndl. stam en dit
Rom. suffix, waarvan men aanneemt - zij het dan niet altijd zonder voorbehoud dat ze ten onzent gevormd zijn: draket (in het Mnl. ‘kleine draak ter versiering’, uit
drake + -el, MnlW II, 390; S. de Grave 339); koket (‘kooksel’, uit de stam van het
ww. koken + -et, WNT VII, 5089); lampet (in het Mnl. ‘voorwerp in de vorm van een
lamp’,
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misschien bij ons gevormd uit lamp + -et, doch S. de Grave p. 365 geeft een andere
suggestie); bonket (‘grote knikker’, uit bonk ‘bult’ + -et, WNT III, 362); planket
(‘plankenvloer’, vermoedelijk uit plank + -et, maar het kan ook rechtstreeks uit het
Frans of het Picardisch zijn ontleend, zie WNT XII, 2263 en Franck-Van Wijk 505),
en misschien klinket (volgens S. de Grave p. 365 bij ons door volksetymologie uit
winket ontstaan; Franck-Van Wijk, p. 317, meent dat het op Ofr. clencquet teruggaat).
We beweren daarom nog niet dat -et als suffix in het Nederlands werkelijk
produktief was in dezelfde mate b.v. als het formans -es(se) voor vrouwelijke
zelfstandige naamwoorden. Misschien zijn -et-formaties bij voorkeur ontstaan in
omstandigheden die er bevorderend op in werkten, zoals de ‘naburigheid’ van een
28)
Romaanse vorm die als model kon optreden, b.v. loquet (bij loket), clenquet of
29)
30)
clenchette (bij klinket), planchette (bij planket), enz.
Waar het hier vooral om gaat is de vraag hoe het komt dat de nieuwe formatie
loket in een aantal Vlaamse dialecten het begrip ‘deurtje in een deur’ is gaan
benoemen, terwijl daar toch al een geschikte term voor bestond (wi(n)ket). Voor
een antwoord op die vraag, dat uiteraard tentatief moet blijven, kunnen we ons in
elk geval inspireren op de opvallende vormgelijkheid van loket en wi(n)ket: beide
hebben het achtervoegsel -et, dat toch niet zo courant was dat we hier aan toeval
moeten denken. Het ligt dan ook voor de hand dat de oudere vorm wi(n)ket in zekere
mate de ‘stoot’ heeft gegeven tot het aanhechten van een -et-suffix aan het reeds
lang bestaande loke, dat semantisch in dezelfde sfeer lag als wi(n)ket. In die
hypothese is het meest waarschijnlijke zelfs dat juist voor het begrip ‘poortdeurtje’
het eerst een loket-vorm is opgedoken, of is er op zijn minst reden om aan te nemen
dat loket al heel vroeg in die betekenis werd gebruikt. Daarnaast had dit woord
evenwel een aantal andere gebruiksmogelijkheden (zoals

28)
29)
30)

Al in de 12e eeuw geattesteerd (Bloch-Von Wartburg 369).
Clenquet is een Oud-Waalse term (Godefroy II, 150); clenchette komt voor in het Frans vanaf
de 13e eeuw (Robert I, 796); beide zijn afgeleid van clenche, dat op Germaans klink teruggaat.
Vanaf de 13e eeuw (Bloch-Von Wartburg 485).
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o.m. ‘plank of afgedeelde ruimte in een kast’), die het te danken had aan zijn
herkomst uit het grondwoord loke, dat immers ruim toepasbaar was. Dat loket
‘deurtje’ zich heeft weten te handhaven naast wi(n)ket, kan mede hieraan liggen,
dat vele taalgebruikers boven het vreemd klinkende wi(n)ket, voor zover ze dat al
kenden, een vorm verkozen met daarin een herkenbaar stammorfeem, dat echter,
het zij hier al even opgemerkt, niet lang meer herkenbaar zou blijven, daar loke
31)
reeds vrij vlug daarop verdwenen moet zijn .
M.b.t. de geografische verspreiding van loket en de latere vorm linket laten, op
LVC na, alle woordenboeken van het oudere Nederlands ons in het ongewisse.
Nochtans moet het woord, te oordelen naar het huidige kaartbeeld, waar de
loket-vermeldingen zoals eerder betoogd niet als neologismen te interpreteren zijn,
eertijds minstens een deel van Noord-Vlaanderen hebben bestreken. Hoeveel groter
dat gebied in werkelijkheid is geweest, valt uit de feitelijke gegevens niet af te leiden.
Wel heeft onze hypothese omtrent de vorming van loket de implicatie dat de
‘versmelting’ van wi(n)ket en loke kon plaatsvinden overal waar die twee naast
elkaar bestonden in dezelfde semantische sfeer. En daar het Middelwestvlaams
kennelijk aan die voorwaarde voldeed, is er ruimte voor de veronderstelling dat het
loket/linket-gebied van vroeger ook het huidige rxket/rinket-gebied omvatte.
Maar hoe dan de verschuiving, die uit de huidige toestand blijkt, te verklaren?
Met die vraag komen we tot de kern van de hele probleemstelling: de oorsprong
van rxket en rinket in de betekenis ‘poortdeurtje’. En hier acht ik een fonetische
ontwikkeling lxket/linket > rxket/rinket zeer waarschijnlijk.
Om te beginnen is er het al vaak geconstateerde feit, dat de fonetisch sterk
verwante liquidae gemakkelijk door elkaar vervangen worden in het Nederlands,
32)
vooral in onbeklemtoonde positie . Dit wil echter

31)

32)

Het staat nog bij Kiliaan in de betekenis ‘sepimentum’, maar dit is geen garantie dat het toen
nog tot de gesproken taal behoorde. (Kiliaan nam ook verouderde woorden op).
In het NAEMBOUCK van 1562 vinden we loke alleen nog voor ‘flocon de laine’. Het staat
noch bij Mak, noch in het WNT.
Middelnederlandse voorbeelden bij Van Helten (1887), p. 163, Stoett (1890), p. 26, Franck
(1912), p. 106; zie ook S. de Grave, p. 278.
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nog niet zeggen dat l/r-wisseling geheel willekeurig gebeurt. Doorgaans is daar wel
een aanleiding voor aan te wijzen, zoals attractie van een r elders in het woord (b.v.
Mnl. mercander voor malcander, hermerijn voor hermelijn), en vooral dissimilatie
(b.v. Vlaams letter voor luttel, Wvl. sloter voor sleutel). Toch zijn er enkele zeldzame
voorbeelden bekend van woorden waar l/r-wisseling optreedt zonder onmiddellijk
33)
aanwijsbare verklaring . S. de Grave (278) noemt o.a. Mnl. morvesie (= malvezij,
‘zuidelijke wijnsoort’, via Ofr. malvesi, malvisee uit It. malvasia, Franck-Van Wijk
161) en matroos (< mv. Fr. matelots), hoewel voor dit laatste wel een fonetische
verklaring te geven is, zoals verder zal blijken.
Tot de categorie van de alsnog onverklaarde gevallen reken ik renot(te),
34)
roo(d)not(te) , een meestal in de diminutiefvorm voorkomende Vlaamse benaming
35)
voor de barmsijs, die stellig van Fr. linotte is afgeleid . Houden we even de
veronderstelling aan dat rxket 1 evenals renot(te) het resultaat is van l/r-wisseling
in anlaut, dan ligt het voor de hand te gaan zoeken naar gemeenschappelijke
kenmerken die een verklaring voor de l/r-wisseling in die twee woorden kunnen
leveren.
Linot(te) en lxket vertonen allebei dezelfde on-Nederlandse opeenvolging van
voltonige, korte vocalen, waarbij de klemtoon op de tweede lettergreep ligt. Een
dergelijke situatie kan, zoals reeds is uiteengezet in 1.1., verschillende fonetische
veranderingen veroorzaken in de voortonige lettergreep, b.v. vocaalreductie,
vocaalsubstitutie, epenthese van liquidae en nasalen, en de door Roelandts (zie
1.1.2.) beschreven consonantenverscherping of -verzachting. Hoewel dit zeer
uiteenlopende,

33)

34)
35)

Ook van het omgekeerde, de overgang van r naar l dus, zijn er een aantal voorbeelden te
geven waarvoor niet direct attractie of dissimilatie ingeroepen kan worden: b.v. dial. flamboos
voor framboos; dial. fambliek voor fabriek, de eigennaam Katelijne < Katharina.
Dit laatste is ongetwijfeld door volksetymologie uit renot(te) ontstaan, vgl. Ovl. roo(d)barbel
voor rabarber.
In het Fr. is linotte de naam voor twee andere vogels van de familie der vinkachtigen (nl. frater
en kneu). M. Vandecasteele, die mij op dit voorbeeld attent maakte, noteerde voor zijn studie
over Vlaamse vogelnamen ook één keer linotje in de betekenis ‘barmsijs’ (te Staden N 32).
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soms aan elkaar tegengestelde ontwikkelingen zijn, is het niet uitgesloten dat ze
alle terug te brengen zijn tot dezelfde motivatie, t.w. de aanpassing van de
klankstructuur van de betrokken woorden aan het inheemse klanksysteem.
In die richting verder denkend zou men kunnen veronderstellen dat de l >
r-overgang bij linotte > renot(te) en lxket > rxket evenals de voortonige epenthese
en de anlautsverscherping, behoort tot de reeks van klankveranderingen gericht op
versterking van de voortonige lettergreep in die zin die Roelandts bedoelt.
Een andere mogelijke gedachtengang zou zijn, en hier sluit ik aan bij een eerder
toegelicht standpunt van Van Loey (zie 1.1.2.), dat in die twee woorden eerst
vocaalreductie heeft plaatsgegrepen, en dat daarna in een operatie van
‘syllabe-redding’ de voortonige syllabe extra fonetisch gewicht werd verleend dank
zij de vervanging van l door de toch meer geprononceerde r.
Voor het geval dat ons hier speciaal interesseert echter, nl. de overgang lxket >
rxket, is er nog een omstandigheid die deze toch maar op gering bewijsmateriaal
gesteunde hypotheses, gedeeltelijk overbodig maakt. Zodra we nl. het neutrale
genus van lxket in rekening nemen, blijkt de overgang naar rxket helemaal niet meer
zo moeilijk te verklaren of uniek te zijn.
Immers, de combinatie van lxket met het onzijdig bepaalde lidwoord levert een
(tautosyllabisch) moeilijk uit te spreken consonantenverbinding tl op. Nu is het een
bekend verschijnsel in het Nederlands dat voor dergelijke verbindingen, zeker als
ze binnen een woord, en a fortiori als ze binnen een morfeem voorkomen, een
36)
37)
tendens bestaat om ze uit de taal te weren . Bij tl kan zo'n aanpassing aan het
eigen articulatiesysteem verschillende wegen volgen: 1) het eerste element valt
weg, zoals in pollepel < potlepel; 2) het eerste element wordt gewijzigd in één
kenmerk, zodat we een combinatie krijgen die wel conform is aan het Nederlandse
klanksysteem, nl. kl (het kenmerk

36)
37)

Zie hierover Taeldeman (1973), p. 249.
Niet alleen in Nederlandse mond wordt die combinatie geweerd, ook in het Frans zijn er
voorbeelden van een ontwikkeling tr < tl; apôtre < apostle, chapître < chapitle. Zie Logeman
(1933).
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38)

[alveolair] van de t verandert in [velair], b.v. Wvl. workel/workle naast wortel/wortle ,
3) het tweede element wordt gewijzigd in één kenmerk, met als gevolg de overgang
l > r (het kenmerk [+ lat.] van de l verandert in [- lat.]), b.v. in Ndl. matras (< Fr.
matelas) en matroos (< mv. Fr. matelots), waar de l/r-wisseling de syllabegrens niet
heeft ontzien.
Uiteraard blijft de ontwikkeling tl > tr in tlxket in zekere zin een alleenstaand geval,
aangezien de aanpassing van de on-Nederlandse verbinding tl hier niet binnen één
woord of morfeem is gebeurd, maar over de woordgrens heen. Toch lijkt dit mij geen
fundamenteel bezwaar. In de levende taal van elke dag werd lxket ongetwijfeld heel
vaak verbonden met het bepaalde lidwoord; er zijn maar weinig situaties van
communicatie denkbaar die het gebruik van een ander bepalend woord vóór lxket
39)
vereisen , zo b.v. zeker niet het onbepaalde lidwoord. In poortdeuren, schuurpoorten
e.d.m. was en is er immers nooit meer dan één zo'n deurtje, dat derhalve in de
leefwereld van de taalgebruiker de status had van een vertrouwd voorwerp, met
een vaste

38)

39)

Het lijkt voor de hand te liggen dat een louter op fonetische gronden berustende t/k-wisseling
in een woord als wortel, gesitueerd moet worden in dialecten, of ontwikkelingsstadia van
dialecten, die de - al of niet historisch oorspronkelijke - slot-ə (nog) niet hebben verloren,
omdat daar t en l in het segment təl samenstoten: tlə. De huidige Westvlaamse vorm workel
zou dan gezien moeten worden als een verdere ontwikkeling van workle, i.e. als een
aanpassing van workle aan de alsmaar sterker wordende neiging tot afstoting van de slot-ə
in dergelijke woorden, waardoor tussen de twee consonanten een svarabhaktivocaal wordt
ingevoegd. Toch vraag ik me af in hoeverre de aanwezigheid van zo'n sterk gereduceerde
vocaal tussen t en l in təl de bedoelde consonantenwisseling kan beletten. Opvallend in dat
verband is de in kindertaal vaak voorkomende vervorming van de combinatie təl tot kəl in
woorden als zetel (→ sekel), sleutel (→ sleukel), enz.
Andere voorbeelden van het type workel (< wortel) zijn beerkel (‘beitel’) en moorkel (‘mortel’),
beide gehoord in Oost-Vlaanderen.
Die uitspraak is in zekere mate empirisch verifieerbaar, althans voor wat het historische
gedeelte van dit onderzoek aangaat In zo goed als alle citaten uit verhalende bronnen zijn
de benamingen voor het poortdeurtje, voor zover ze in het enkelvoud staan, vergezeld van
het bepaalde lidwoord (dat in de Mnl. teksten meestal aan het woord is geschreven). Anders
is het in stadsrekeningen, technische toelichtingen e.d.m., maar die zijn dan ook weinig
relevant voor de svntaxis van de alledaagse gesproken taal.
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plaats in zijn referentiekader. Zo gaat b.v. de boer naar de akker of 't land, herstelt
hij de tuin of 't stakiet, lopen de beesten in de wei, enz.
Zekere woordverbindingen kunnen dan zo stereotiep worden, dat de woordgrens
tussen de twee elementen van de verbinding op de duur geen belemmering meer
vormt voor klankveranderingen die we normaal alleen binnen één woord of morfeem
zouden verwachten. Blancquaert (1951) b.v. toont aan dat de onoorspronkelijke d
vóór r in de anlaut van een aantal mannelijke substantieven in het dialect van Opdorp
(I 272) en omgeving, zoals o.m. driek (rug), drok (rok), driem (riem), berust op
d-epenthese tussen de slot-n van het onbepaalde lidwoord, het bezittelijke
voornaamwoord of het verbogen adjectief, en de begin-r van het substantief.
Fonologisch gezien komt dit hierop neer dat bij zulke combinaties het proclitische
element en het woord dat erbij aanleunt als één entiteit beschouwd kunnen worden,
40)
als één fonologisch woord a.h.w. . Wat betreft de overgang loket > rxket komt daar
nog bij dat loket al vrij vlug etymologisch onherkenbaar zal zijn geworden, waardoor
de neiging tot adaptatie van tl in de verbinding tlxket van etymologische zijde nog
41)
weinig weerstand ondervond .
Wellicht is de factor ‘frequentie in het gebruik’ van bepaalde woordcombinaties
ook een belangrijk element bij het zoeken naar een antwoord op de vraag waarom
loket in de betekenissen ‘afgedeelde ruimte in een kast’ en ‘plank in een
(boeken)kast’ niet tot rxket is geworden, en hoe het komt dat l/r-wisseling niet heeft
plaatsgevonden in de anlaut van andere vreemde woorden of leenformaties met
onzijdig genus, die etymologisch even ‘ondoorzichtig’ zijn als loket, en die een met
dit woord identiek accentpatroon bezitten, zoals Vl. lament ‘wiek of pit van een
kaars’, Ndl. lawaai, laweit, Vl. logist ‘logement’, enz.

40)

41)

Wurzel (1970), van wie deze term is ontleend, opteert - in aansluiting bij Chomsky en Halle,
voor een analyse in ‘phonologische Wörter’. Die maakt het immers mogelijk een reeks
klankverschijnselen te verantwoorden, waar men in de fonologische component geen raad
mee weet als men blijft werken met de ‘traditionele’ (syntactisch en semantisch bepaalde)
woordgrenzen.
Hoe de chronologische relatie tussen die twee ontwikkelingen, t.w. de teloorgang van het
etymologisch bewustzijn en het proces van fonetische verandering, er precies uit zag, is hier
niet aan de orde. Er zal wel een wisselwerking geweest zijn, waarbij het ene proces het andere
heeft versneld.
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Er is mij maar één voorbeeld bekend van een l/r-wisseling die misschien op dezelfde
gronden berust als de overgang lxket > rxket, t.w. de vorm ramoel, een vervorming
van lamoen ‘disselboom van een kar met twee armen’ of ‘gedeelte van het onderstel
van een boerewagen’, door Heirman (1970) opgetekend in enkele Klein-Brabantse
gemeenten: Weert I 219, Bornem I 220, Mariekerke I 265, Brans I 265a; ramoel
42)
komt ook een enkele keer voor in het materiaal Grootaers als antwoord op vraag
43)
10 van lijst 34, voor Mariekerke. Aangezien echter in hetzelfde gebied ook lamoer
voorkomt, kan ramoel ook uit dit laatste zijn ontstaan door metathesis van r en l.
Tot slot nog één vraag: kan volksetymologie enige rol hebben gespeeld bij de
overgang lxket > rxket? Dit lijkt me moeilijk verdedigbaar, en zeker niet bewijsbaar.
Volksetymologie, d.i. de onopzettelijke vervorming van een moeilijk uit te spreken
woord of klankverbinding door associatie met meer vertrouwde woorden of
klankverbindingen, zou hier veronderstellen dat het woord rxket de taalgebruikers
vertrouwder in de oren klonk dan lxket, hetgeen niet zo waarschijnlijk is, vermits
rxket eveneens een vreemd woord is met een ongewone beklemtoning. Voor het
feit dat de voortonige klinker in rxket veruit het meest als a wordt gerealiseerd, terwijl
dat bij lxket vooral o is, heb ik anderzijds geen verklaring.

2.3.3. Chronologische noot i.v.m. de relatie rxket-rinket-linket
Met de theorie van de l/r-wisseling gewapend, kunnen we nu ook één onopgelost
probleem in zijn juiste dimensies schetsen, nl. van welke vorm is rinket 1 een verdere
fonetische ontwikkeling? Uit wat voorafgaat blijkt dat in totaal twee
klankontwikkelingen verantwoordelijk worden gesteld voor de uiteindelijke vorm
rinket 1: 1) l/r-wisseling; 2) n-epenthese.
In tegenstelling tot bij rinket 2 en 3, waar slechts sprake is van één

42)
43)

Vragenlijsten van de Zuidnederlandse Dialectcentrale te Leuven (1922-1958).
Bij Heirman voor Baasrode I 260a, St--Gillis-Dendermonde I 264, Lebbeke I 264a, Opdorp I
272, Buggenhout 1 273; in het materiaal Grootaers (lijst 34, vr. 10) voor St.-Gillis-Dendermonde
en Appels I 261.
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klankontwikkeling, doet zich hier het probleem voor van de relatieve chronologie
van die twee verschuivingen. Er zijn in principe twee mogelijkheden:
(A) rinket 1 is ontstaan uit rxket 1.
In dit geval is het denkbaar dat die overgang, hoewel theoretisch mogelijk overal
waar rxket 1 bekend was, zich sneller en veelvuldiger heeft voltrokken aan de
oostelijke grens van het rxket-gebied, omdat daar de attractie van linket, en vooral
het in Brabant sterk ingeburgerde klinket als bijkomende externe factor de interne
tendens versterkt of gestimuleerd kan hebben. Dat klinket enige invloed heeft gehad
lijkt wel aannemelijk als men bedenkt dat rinket een relatief jong woord is, wat
betekent dat het pas is ontstaan nadat het Brabants in Zuid-Nederland het
toonaangevende dialect was geworden. Op dezelfde manier kan klinket ook de
overgang lxket > linket hebben bevorderd.
(B) zoals rxket ontstaan is uit lxket, zo is ook rinket rechtstreeks uit linket ontstaan.
Geen van beide mogelijkheden is a priori te verwerpen. Een definitieve oplossing
voor deze kwestie valt niet te geven, wegens de te schaarse diachrone
bewijsplaatsen. Anderzijds vormt dit geen bezwaar voor mijn etymologische
hypothese, aangezien zowel in geval (A) als in geval (B) beide klankontwikkelingen
(nasaalepenthese en l/r-wisseling) op een grondvorm met dezelfde betekenis als
de eindvorm, van toepassing zijn. Dus:
ofwel (A) lxket → rxket → rinket
ofwel (B) lxket → linket → rinket

3. Besluit en slotbeschouwingen
3.1. Kort samengevat komt mijn hypothese dus neer op het volgende: uit het
inheemse Mnl. loke met ruime toepasbaarheid op allerlei middelen ter afsluiting,
ontstond in westelijk Vlaanderen onder invloed van het Rom. leenwoord wi(n)ket
een nieuwe term loket, die de specifieke betekenis ‘poortdeurtje’ van wi(n)ket
overnam, en die na ver-
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loop van tijd een wisselvorm met onoorspronkelijke nasaal naast zich kreeg (linket).
De veelvuldige verbinding van lxket met het onzijdig bepaald lidwoord veroorzaakte
een fonetische verandering in de anlaut van lxket: 1 werd tot r door aanpassing van
de verbinding tl aan de Ndl. klankstructuur. Lxket/linket bleef bewaard in
Zeeuws-Vlaanderen en hier en daar in Oost-Vlaanderen, terwijl rxket ingeburgerd
raakte in West-Vlaanderen. Het jongere rinket tenslotte, kan zowel door l/r-wisseling
uit linket als door nasaal-epenthese uit rxket zijn ontstaan. Het is mogelijk dat beide
ontwikkelingen zich (al dan niet simultaan) hebben voorgedaan.
Bij dit alles blijven nog een aantal vragen onbeantwoord, zoals o.m.:
- Wanneer is die overgang (t)lxket > (t)rxket gebeurd? In de bronnen heb ik daar
geen aanwijzingen voor gevonden. Alleen nieuwe attestaties kunnen hier klaarheid
brengen.
- Hoe komt het dat die overgang alleen plaatsvond in een deel van het vroegere
lxket-gebied en b.v. niet in Zeeuws-Vlaanderen en noordelijk Oost-Vlaanderen?
Een fonetische verklaring voor die toestand, waarbij b.v. gedacht wordt aan een
verschil in timbre van de l, is, me dunkt, niet te geven. Maar hoeft hiervoor wel een
verklaring gezocht te worden? Immers, niet iedere fonetische ontwikkeling die ons
in het licht van het Nederlandse articulatiesysteem als verklaarbaar en voor de hand
liggend voorkomt, hoeft daarom per se plaats te vinden overal waar de fonetische
voorwaarden daartoe zijn vervuld. M.a.w., wat fonetisch mogelijk is, heeft daarom
nog niet de status van wet. Dit kan o.m. worden geïllustreerd aan de hand van de
in paragraaf 1. besproken verschijnselen die, hoewel verklaarbaar, toch geografisch,
sociologisch en wat het aantal erdoor getroffen woorden betreft, beperkt blijven in
omvang. Andere dan intern-linguistische factoren kunnen doorslaggevend zijn voor
het behoud of het verlies van een vorm.
- Gesteld dat de overgang lxket > rxket (resp. linket > rinket) mogelijk, doch niet
noodzakelijk was, hoe moet dan worden verklaard dat rxket/rinket een nagenoeg
homogeen gebied vormt, waar van lxket/linket zo goed als geen sporen meer zijn,
m.a.w. dat die mogelijkheid zich binnen een welomschreven gebied overal
gerealiseerd heeft? Ook hier moeten andere dan fonetische oorzaken in het spel
zijn. De
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synchrone geografische tegenstelling tussen rxket/rinket en lxket/loket berust wellicht
op lexicale polarisatie.
3.2. Tot slot van deze uiteenzetting ga ik nog even na in welke mate de hier
behandelde woorden nu in de cultuurtaal vertegenwoordigd zijn.
Het meest algemeen bekende woord is wel loket, dat in het A.N. de specifieke
betekenissen heeft van ‘vak in een kastje, bureau, enz.’ en ‘raampje in een deur,
muur, enz., waardoor communicatie tussen twee ruimten mogelijk wordt’. Dit laatste
is zonder enige twijfel een verdere ontwikkeling van de betekenis die loket nu nog
heeft in een aantal Vlaamse dialecten.
Voor ‘deurtje in een deur’ hebben burgerrecht verworven in het A.N.: 1) het oude
Romaanse leenwoord winket, dat in de Middelnederlandse periode al zowat in heel
ons taalgebied opduikt, maar vooral toch in Zuid-Nederland; 2) het jongere klinket,
een woord dat van oorsprong waarschijnlijk Noordnederlands is.
Rinket in die betekenis wordt door Van Dale Zuidnederlands genoemd, maar het
woord vestigde zich in het A.N. wél in de zeer specifieke betekenis van ‘deurtje of
schuif in een sluisdeur’, waarop ook klinket van toepassing is. Dat dit Vlaamse woord
uitgerekend in die betekenis burgerrecht verwierf, hoeft ons niet te verwonderen als
we bedenken dat het bedijken van oudsher een frekwente bezigheid was in
Vlaanderen (en in Zeeland, waar de dijkwerken niet zelden door Vlamingen,
44)
vermoedelijk vooral Westvlamingen, zijn uitgevoerd ). Waarom het niet de vorm
rxket is die deze plaats heeft veroverd, ondanks zijn grotere verspreiding in de
dialecten, blijft voorlopig een open vraag.
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Tasso in Bilderdijks Mijn Verlustiging
‘Kundigen zullen uit de oorsprongklijke stukken, in dezen bondel vervat, de
vertalingen en verre navolgingen kennen: voor vreemdelingen in de oude en nieuwere
letterkunde zou men ze nutloos onderscheiden’. Aldus luidt de laconieke mededeling
1)
van Bilderdijk na de ‘Inhoud’ van Mijn Verlustiging . De ‘kundigen’ hebben zich
beijverd hun door Bilderdijk veronderstelde belezenheid te demonstreren en dank
zij het werk van met name Pan en Bosch heb ik in mijn editie van de bundel 27 van
de 43 (of misschien beter 26 van de 42: één origineel is door Bilderdijk twee maal
bewerkt, nl. ‘Ingetoogenheid’ naar ps. Apuleius) als vertaling of imitatie kunnen
aanwijzen. Van zes gedichten is het om hun specifieke inhoud zeer onwaarschijnlijk
dat ze niet uit Bilderdijks eigen dichtbrein zouden zijn voortgekomen. Derhalve is
van tien gedichten de herkomst nog onzeker. Van sommige daarvan is het heel
goed mogelijk dat ze origineel zijn, van andere ligt het vermoeden voor de hand dat
ze op een bestaand gedicht zijn terug te voeren.
Bilderdijks voorbeelden waren voor het overgrote deel klassieke dichters. Van de
modernen leken alleen Broekhuizen met een Latijns gedicht, en Pierre Joseph
Bernard met een Frans voorbeeld via Bilderdijks bewerking een bijdrage tot de
bundel geleverd te hebben. Aan dit tweetal namen kan thans een derde toegevoegd
worden, nl. die van Torquato Tasso (1544-95). Het gedicht ‘Aan de Liefde’ (p. 77-78)
blijkt een vrij getrouwe vertaling te zijn van de rei (‘Coro’) aan het slot van het tweede
2)
bedrijf van Tasso's Aminta .
Martien J.G. de Jong heeft duidelijk gemaakt dat Bilderdijks kennis van het Italiaans
uitsluitend op lectuur berustte en dat hij zich die kennis

1)
2)

Ik citeer volgens W. Bilderdijk: Mijn Verlustiging, ed. Maria A. Schenkeveld-van der Dussen,
Zutphen z.j. [1977], p. 123 (met verbetering van ‘oorspronkelijke’ in ‘oorsprongklijke’).
De heer P.E.L. Verkuyl attendeert me erop dat Tasso's koor op zijn beurt weer verwant is
aan een Neolatijns anacreonticum van Aleander: ‘Quae me Cupido, quae me/ Docent amare
scripta?/ Num Socratis libelli?’ etc.
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3)

zonder leermeester had eigen gemaakt . Zijn actieve beheersing ervan was niet
vlekkeloos - al schreef hij er poëzie in -, maar hij kon de taal goed lezen en had er
grote belangstelling voor. Dat geldt met name ook voor de Aminta. In een brief van
28 maart 1795 schrijft hij uit zijn ballingschap aan Catharina Rebecca dat hij haar
via de dichter Outhuys gevraagd had hem een exemplaar van ‘een Italiaansch
boekjen, den Aminta di Tasso’ uit zijn boekenbezit te zenden, maar dat hij inmiddels
gemerkt had dat hij het indertijd zelf al had meegenomen. De veilingcatalogus van
1797 bevat weliswaar geen Italiaanse editie van de Aminta (begrijpelijk - Bilderdijk
had die meegenomen), maar wel de Nederlandse vertaling ervan van J.B. Wellekens
4)
(1715) .
Naar aanleiding van Bilderdijks bewerkingen van Anacreon heb ik op de
5)
traditionaliteit van zijn keuze gewezen . Hetzelfde zou ten aanzien van zijn bewerking
van deze rei gezegd kunnen worden. Niet alleen was de Aminta in zijn geheel al
enige malen vertaald, maar juist dit koor had ook nog apart enkele bewerkers
6)
gevonden, te weten Geraerdt Brandt en Willem den Elger . Begrijpelijk, het is een
afgerond geheel en een aantrekkelijk genre-stukje over de liefde.
Tasso's rei telt 42 regels van overwegend zevenlettergrepige verzen, op
onregelmatige plaatsen door endecasyllabi afgewisseld. Van een vast

3)
4)

5)
6)

Martien J.G. de Jong: Taal van lust en weelde; Willem Bilderdijk et la littérature italienne,
Namur 1973, p. 13.
A.w. p. 28-29. Men verbetere de opgave voor de vertaling van Wellekens in p. 145 (= nr.
2048). De bedoelde brief in Mr. W. Bilderdijk's Eerste Huwelijk [...], ed. J.C. ten Brummeler
Andriesse, Leiden 1873, p. 173. De Jong deelt voorts mee dat in de veilingcatalogus-1832
niet minder dan vier Italiaanse uitgaven van de Aminta voorkomen. P.E.L. Verkuyl heeft erop
gewezen dat Bilderdijk een Italiaans citaat uit Aminta als een ‘pastorale liefdesverklaring’
heeft gebruikt in een gedicht van 3 juli 1796 voor Catharina Wilhelmina Schweikhardt (NTg
59, 1966, p. 110). De nu gesignaleerde vertaling is het oudste bewijs voor Bilderdijks
vertrouwdheid met de Aminta dat we kennen.
Mijn Verlustiging p. 13.
Voor de vertalingen van Aminta, t.w. die van Smallegange, Hoofman, Wellekens en Boon
van Engelant, zie men J.Th.W. Clemens-J.W. Steenbeek: Italiaanse boeken in het Nederlands
vertaald (tot 1800), Groningen 1964, p. 117-18 en 133. Boon van Engelant heeft overigens,
in overeenstemming met zijn klassicistische opvattingen, de reien weggelaten. Op de
genoemde bewerkingen van de rei werd ik geattendeerd door een noot in Amintas. Herderspel
van Torquatus Tasso [...] door J.B. Wellekens, Amsterdam 1715, p. 67.
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rijmschema is geen sprake. Deze rime sciolte zijn in de Italiaanse literatuur heel
gebruikelijk, maar in het Nederlandse verssysteem van de 17de en 18de eeuw
ongewoon. Brandt en Wellekens hebben het vers dan ook geregulariseerd. Brandt
koos voor zijn - zeer vrije - bewerking jambische 5-voeters en deelde zijn gedicht
7)
in strofen met rijmschema ABABCC . Wellekens' vertaling heeft regels van vier
jamben en geen indeling in strofen. Andere bewerkers hebben naar nauwere
aansluiting bij het origineel gestreefd. C. Hoofman, de auteur van Amintas
Bosch-toneel-spel van Torquato Tasso (Amsterdam, 1711) geeft daarvan een
verantwoording waarbij hij in verband met de koren opmerkt: ‘de Reyen tussen de
bedryven, die in 't Italiaans op rym zyn, heb [ik] ook op rym gemaakt, en ook zo veel
8)
mogelyk getragt, dezelve trant van rym en regels te behouden’ . In vrije rijmende
9)
verzen is ook de bewerking van Willem den Elger .
Bilderdijk heeft een interessante eigen weg gezocht. Zijn bewerking telt 60 regels,
verdeeld over vijf strofen van 12 regels. Hij gebruikt de jambische maat voor regels
van wisselende lengte met een gevarieerd rijmschema (333443313444
AAbCCbDDeFeF). Door de lichtheid, speelsheid en gevarieerdheid van de vorm
sluit het gedicht enerzijds knap bij het origineel aan, terwijl het anderzijds door zijn
regelmatigheid en vaste strofevorm goed past in de Nederlandse bundel.
Uit het feit dat Bilderdijk 60 regels nodig had om de 42 verzen van Tasso te
bewerken, kan men al opmaken dat hij de techniek van de amplificatio heeft
toegepast. Aan de hand van een enkel voorbeeld laat zich dit gemakkelijk
demonstreren. Ik kies daartoe de aanhef van beide gedichten.
Tasso's ‘Coro’ begint:
1

Amore, in quale scuola,
Da qual mastro s'apprende
La tua sì lunga e dubbia arte d'amare?
Chì n'insegna a spiegare
5 Ciò che la mente intende,
10)
Mentre con l'ali tue sovra il ciel vola?

7)
8)
9)
10)

Poëzy I, Amsterdam 1725, ‘Mengeldichten’ p. 15-16.
‘De Vertaaler aan den Leezer’ (niet gepag.).
Willem den Elger: Zinne-beelden der Liefde [...], Amsterdam 1725, p. 66-68.
Torquato Tasso: Aminto, ed. A. Tortoreto, Milano 1946, p. 68-69.
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Voor de weergave hiervan gebruikt Bilderdijk zijn eerste strofe:
1

Bij welken Leeraar, in
Wat Hogeschool, ô Min!
Is Uwe kunst te leren?
Wat onderwijs kan ons ontleên
5 Haar heilige verborgenheên,
Die 't fijnst vernuft trotseeren?
Wat taal, wat tong, ons doen
Bevroên;
Wat spraaktuig, leren kennen;
Het geen de vlugge geest beseft,
Wanneer hij op uw Zwanenpennen
11)
Zich boven lucht en zwerk verheft?

De uitbreidingen zijn gemakkelijk vast te stellen. Ik noem enkele voor de hand
liggende. Vs. 4-6 bij Bilderdijk is een variërende herhaling van wat hij, Tasso volgend,
ook al in vs. 1-3 had neergeschreven. Daarbij moet dan wel de aantekening geplaatst
worden dat de ‘verborgenheên’ (vs. 5) als het ware vooruitgrijpen op de ‘misteri’ die
bij Tasso in vs. 16 voorkomen en daar door Bilderdijk onvertaald gelaten worden.
Drie concretiseringen, ‘taal’, ‘tong’, ‘spraaktuig’, geven het enkele ‘Chì’ bij Tasso
weer. Diens ‘ciel’ wordt uitgebreid tot ‘lucht en zwerk’. Voorts valt op dat Bilderdijk
nogal wat adiectiva toevoegt. Daar staat dan de opvallende abbreviatie tegenover,
dat Bilderdijk alle kwalificaties die Tasso de kunst van het minnen meegeeft,
eenvoudig weglaat. Vond hij die kunst niet zo moeizaam en onzeker?
In details heeft Bilderdijk dus variaties aangebracht, een enkele maal door
weglatingen, vaker door toevoegingen. Maar globaal genomen heeft hij zijn voorbeeld
tamelijk nauwkeurig gevolgd. Dat geldt voor deze strofe, het geldt ook voor het hele
gedicht. Tasso's rei is naar mijn mening door Bilderdijk adequaat en fraai bewerkt.
Heemstede
MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN

11)

Mijn Verlustiging p. 77.
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Sonnetten en pseudo-sonnetten bij Vondel en anderen
‘Sonnet’ als Prokrustes-begrip, logisch en psychologisch geïnterpreteerd
‘Vondel heeft Shakespeare-sonnetten geschreven.’ Deze mening, door A.S. Kok in
1884 voor het eerst geformuleerd en gedurende meer dan tachtig jaar door anderen
1)
overgenomen, is in 1970 door L. Strengholt bestreden . Voor Vondel, zo betoogt
hij, waren het helemaal geen sonnetten en daarom zijn ze het ook niet. In Vondels
poëzie behoren ze tot de honderden gedichten, waarin de dichter zijn
clausuleringstechniek heeft toegepast. Ze zijn geen varianten van de beroemde
epodische structuur, maar hun structuur neemt een plaats in in de reeks: ‘(1 × 4) +
2, (2 × 4) + 2, (3 × 4) + 2, (4 × 4) + 2, (5 × 4) + 2’, enz. (Tot dit ‘enz.’, voeg ik eraantoe,
2)
behoort ook ‘(20 × 4) + 2’; zie Ter blyde Maeltyt voor (...) Maximiliaen Hendrik .)
Het aantal verzen is steeds, dus ook als het 14 bedraagt, een toevallige eigenschap.
Strengholts betoog vind ik volstrekt overtuigend. Alleen over de rangorde der
aangevoerde argumenten verschil ik met hem van mening; deze kwestie zal ik onder
(VII) bespreken. Het door hem scherpzinnig geanalyseerde materiaal behoeft niet
te worden aangevuld. De volgende, door hem niet genoemde, voorbeelden geef ik
om geen andere reden dan dat ze me bijzonder zijn opgevallen.
Over het algemeen behandelt Vondel in zijn zogenaamde Shakespeare-sonnetten
soortgelijke onderwerpen als in zijn ‘gewone’ sonnetten. Maar hierop bestaat een
opmerkelijke uitzondering. Aan elke zang van zijn Joannes de Boetgezant gaat als
samenvatting van de inhoud een 14-regelig gedicht vooraf, met het rijmschema:
ababcdcde-

1)
2)

L. Strengholt, ‘Sonnetten en pseudo-sonnetten bij Vondel’; Ts, LXXXVI (1970), blz. 194-212.
WB-editie, Deel IX, blz. 666.
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fefgg. Wie krijgt het nu in zijn hoofd, zangen van een episch gedicht in sonnetten
samen te vatten? Dit wordt alleen maar begrijpelijk, als we aannemen, dat het voor
de dichter geen sonnetten waren. Ook aan elk der Boecken van zijn Eneas-vertaling
gaat een ‘Inhoudt’ in dichtvorm vooraf. Het rijmschema is: ababcdcdee, dus hetzelfde
als in Joannes, minus één kwatrijn. Groot is de overeenkomst in onderwerp tussen
3)
Op d'afbeeldinge van ( ) Michaël Ruiter en Op d'afbeeldinge van (...) Kornelis Tromp .
Groot is ook de overeenkomst in rijmschema. Het eerste (14 verzen) heeft weer:
ababcdcdefefgg, het tweede (18 verzen) heeft: ababcdcdefefghghii, dus hetzelfde,
plus één kwatrijn. Deze tweemaal twee analoge gevallen leren ons op een speciale
wijze, dat ‘de reeks van Strengholt’ inderdaad ‘de reeks van Vondel’ is.
Wat het verschil in aanpak is tussen Strengholt en Kok c.s., is in beginsel duidelijk.
De eerste houdt rekening met hetgeen m.b.t. ‘sonnet’ in de geest van Vondel is
omgegaan en interpreteert daarmee dat begrip ‘psychologisch’. Hij doet dit reeds
in het begin van zijn artikel, als hij nog niet aan zijn betoog over de status van de
zogenaamde Shakespeare-sonnetten begonnen is, maar Vondels zeven klinkdichten
uit het jaar 1620 bespreekt. Hij vermeldt enkele ‘vrijheden’ in het rijmschema en
zegt dan: ‘Sonnetten bleven het: immers zette de dichter boven de meeste van deze
4)
verzen uit 1620 klinckert, de benaming die hij zich in 1618 eigen gemaakt had’ .
Dus (blijkens ‘immers’): niet omdat hij zelf een bepaald gedicht als een sonnet
beschouwt, maar omdat het voor de dichter een sonnet was, is het een sonnet. Het
negatieve pendant luidt: ‘Een gedicht dat voor de dichter geen sonnet was, is geen
sonnet’. Strengholt toont dan aan, dat Vondel bij een aantal door anderen
‘Shakespeare-sonnetten’ genoemde 14-regeligen van zijn hand zelf niet aan
sonnetten heeft gedacht.
Kok en zijn volgelingen daarentegen trekken zich in dit opzicht niets van de dichter
aan. Zij gaan uit van een, op een of andere wijze gedefinieerd begrip
‘(Shakespeare)-sonnet’ en onderzoeken, of een

3)
4)

WB-editie, Deel X, blz. 220, 222.
Strengholt, blz. 196.
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bepaald gedicht de in de definitie genoemde kenmerken heeft. Daarmee interpreteren
ze dat begrip ‘logisch’.
Een detail-vraag - de vraag naar de aard van een betrekkelijk gering aantal
14-regelige gedichten - is nu in een wijder kader geplaatst. De wrong tussen de
twee interpretatie-wijzen doet zich ook voor in andere sectoren van de
literatuurwetenschap en voorts in de taalwetenschap, de historiografie, de
5)
rechtsgeleerdheid en de wijsbegeerte . Een analyse van het in aanmerking komende
materiaal leert ons het volgende.
Soms moet aan de ene, soms aan de andere de voorkeur worden gegeven. Elk
geval moet weliswaar in eerste instantie op zichzelf beoordeeld worden, maar vereist
daarna nog een vergelijkend onderzoek. Strengholt is ervan overtuigd, en ook ik
ben ervan overtuigd, dat we met betrekking tot de zogenaamde
Shakespeare-sonnetten van Vondel psychologisch te werk moeten gaan. Bij nader
inzien, bij een niet-isolerende beschouwing, staat dit toch nog ter discussie en blijkt
een principieel probleem niet opgelost te zijn. Er zijn namelijk vergelijkbare gevallen
- zie onder (I) en (VI) -, waarin we niet ter wille van de dichter afstand willen doen
van ons eigen oordeel. Hierin zijn in andere sectoren van het wetenschappelijk
bedrijf analoga te vinden. Voorts is het niet altijd duidelijk, wat zich in iemands geest
heeft afgespeeld. Dit geldt ook, als we, principieel rekening houdend met de dichter,
de aard van een bepaald gedicht willen vaststellen; zie onder (VII). En evenals over
andere onderwerpen bestaan er over ons onderwerp uitspraken, die, hoewel ze op
het eerste gezicht helder lijken, na een analyse als troebele mengsels van de twee
interpretatie-wijzen beschouwd moeten worden.

5)

Zie mijn ‘Psychologische interpretatie van taalverschijnselen. Een immanente critiek’; De
Nieuwe Taalgids, XXXI (1937), blz. 259-271. - ‘Bewuste, onderbewuste en onbewuste
“fouten”.’; Levende Talen, No. 101 (1938), blz. 273-292. - - ‘Logische en psychologische
interpretatie met name in de logica. Naar aanleiding van het eeuwfeest van J. Stuart Mill’;
Alg. Ndl. Ts. voor Wijsbegeerte en Psychologie, XXXVIII (1946), blz. 165-173. - Het begrip
Metaphoor. Een taalkundig en wijsgerig onderzoek, o.a. blz. 242-251, 302-310, 366, 525-543;
Amsterdam, 1941. - ‘Russell, Hamlet en de werkelijkheid’; Verslagen en Voordrachten van
de Academie-dagen, gehouden te Amsterdam op 14, 15 en 16 October 1954, blz. 36-58;
Amsterdam, 1954.
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Deelt ons onderwerp in een algemene problematiek, het brengt zijn eigen problemen
met zich mee. ‘Sonnet’ is op een bijzonder onaangename manier een
Prokrustes-begrip: het wordt gerekt en ingekort. Het is een variabel complex van
een aantal variabelen. Door de een wordt dit, door de ander dat - en soms wordt
door een en dezelfde persoon nu eens dit, dan weer dat - als essentieel begrepen.
Hierbij komt nog, dat de grens tussen ‘hetzelfde’ en ‘niet-hetzelfde’ niet door iedereen
op dezelfde plaats wordt getrokken en dat niet iedereen even gemakkelijk of even
moeilijk tot subsumptie overgaat. Ten slotte: de aan- of afwezigheid van een bepaalde
eigenschap in een bepaald gedicht is niet steeds met zekerheid te constateren; zie
onder (IV) en (V). Van een andere orde is: het sonnet wordt niet alleen gebruikt en
beschreven, maar ook gewaardeerd. Aan descriptieve en normatieve uitspraken
wordt dezelfde graad van objectiviteit toegekend.
Voor de volgende redeneringen over terminografische en andere problemen,
inherent aan noties als ‘sonnet, pseudo-sonnet, Shakespeare-sonnet,
Shakespeare-sonnet van Vondel’, dienen de bedoelde variabelen als uitgangspunten.
Hiertoe reken ik ook (kort gezegd): het door de dichter zelf al dan niet gebruiken
van het woord ‘sonnet’ (of een equivalent hiervan) boven zijn gedicht. De variabelen
zijn dan:
(I)

de versvorm;

(II)

het aantal verzen;

(III)

het rijmschema;

(IV)

de relatie tussen rijm-grenzen en
syntactische grenzen (het enjambement);

(V)

de tweeledigheid van de inhoud (de
volta);

(VI)

het typografische aanbod;

(VII)

‘sonnet’ als titel.

Secundaire uitgangspunten zijn diverse uitspraken over het sonnet of
sonnet-varianten. In het geheel van mijn betoog blijft Vondel met zijn zogenaamde
Shakespeare-sonnetten centraal, en daarmee ook het probleem van de logische
en de psychologische interpretatie.
(I) De versvorm. Over Vondel als beoefenaar van het door Henry
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Howard, alias Surrey, gecreëerde sonnet vinden we het een en ander in twee
Nederlandse poëtica's. Mussche zegt: ‘In onze literatuur werd het
6)
Shakespeare-sonnet weinig of niet geschreven, tenzij door Vondel (...)’ . En
Poelhekke en Gielen verklaren: ‘Vondel schreef 26 echte Shakespeare-sonnetten;
7)
bovendien nog een groot aantal, die er min of meer op lijken’ . In beide gevallen is
(behalve van de dichter) geabstraheerd van de versstructuur: niet vijf, maar zes
heffingen. Een soortgelijke abstractie maakt het ons mogelijk, Vondels andere
14-regeligen en ook 14-regeligen van Hooft, Huygens, Revius e.a. sonnetten te
noemen. Dit is - zonder dat daarbij de psychologische interpretatie is toegepast geheel in overeenstemming met hetgeen de dichters er zelf van vonden. Het schijnt
geen zin te hebben, aan deze (zowel in de theorie als in de praktijk gebruikelijke)
volkomen onschuldige abstractie enige aandacht te besteden. Als we sommige
theoretici mogen geloven, is ze echter zo onschuldig niet.
‘Sommige dogmatische theoretici hebben in al die variaties op het Petrarca-sonnet
8)
niets dan ontaardingen van de zuivere vorm gezien’, zegt Mussche . Blijkens hetgeen
eraan voorafgaat, behoort tot die variaties ook: ‘men ging het in alexandrijnen
schrijven’. Voor de verkondigers van die normatieve mening is het verstype blijkbaar
een belangrijke eigenschap, maar geen essentiële eigenschap. Die gedichten blijven
‘sonnetten’, zij het dan ‘ontaarde’.
We kunnen Verwey bezwaarlijk tot de dogmatische theoretici rekenen. Toch heeft
hij er in een bepaalde periode van zijn leven verwantschap mee getoond. Al spreekt
hij geen normatief oordeel uit, in zekere zin gaat hij nog verder dan zij. Ik citeer uit
zijn bekende studie over het sonnet: ‘Niets is zo weinig toevallig in de sonnetstructuur,
als dat die bijna altijd en door alle dichters uit de vijfvoetige jambe of de voetmaat
9)
van tien of elf lettergrepen is gemaakt’ . Hier wordt de

6)
7)
8)

9)

Achilles Mussche, Nederlandse Poëtica, blz. 184; Brussel, 1948.
M.A.P.C. Poelhekke - Jos. J. Gielen, Woordkunst, blz. 158; Groningen, 1961.
Nederlandse Poëtica, blz. 182. - Zie ook A.W. Schlegel: ‘(...) bei den Franzosen den
Alexandriner und ehedem leider bei uns’; geciteerd door Walther Mönch in zijn Das Sonett.
Gestalt und Geschichte, blz. 15; Heidelberg, 1955.
Albert Verwey, ‘Het Sonnet en de Sonnetten van Shakespeare’; De Nieuwe Gids, I, blz. 69.
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versvorm tot een noodzakelijk, een essentieel kenmerk van ‘het’ sonnet verklaard.
Dit berust op een te geringe kennis van de sonnet-literatuur en heeft moeilijk
aanvaardbare consequenties. Verwey heeft het aantal ‘afwijkingen’ onderschat.
Deze zijn reeds in de veertiende eeuw in de Italiaanse poëzie te vinden. In 1332,
kort nadat het eerste eeuwfeest van het sonnet niet was gevierd, heeft een
rechtsgeleerde uit Padua, Antonio da Tempo, zich geroepen gevoeld, als boekhouder
van deze variabele structuur op te treden. In zijn systeem was plaats voor zestien
hoofdvarianten en een aantal varianten van de tweede graad. Ook de versvorm
blijkt labiel te zijn. Soms is deze 12-lettergrepig en dit is een afwijking van het
oorspronkelijke, want: ‘Our earliest specimens are hendecasyllables by Giacomo
10)
da Lentino of the Sicilian School’ . Mijn opmerking over die 12-lettergrepigen heb
ik te danken aan Walther Mönch, die in zijn studie over het sonnet het systeem van
11)
da Tempo uitvoerig bespreekt . Sonnetten zijn, zo constateert Mönch, in de loop
der tijden in velerlei verstypen geschreven. En Vestdijk zegt: ‘Als maatval ziet men
bij ons meestal de 5-voetige jambe optreden; maar ook de 6-voetige werd en wordt
gebruikt; daarnaast de 4- en zelfs de 3-voetige jambe; dat worden langzamerhand
12)
miniatuursonnetten. Ook trochaeën worden toegepast, b.v. door Rilke vaak’ . Dit
houdt in: een bepaalde versvorm is niet typerend voor ‘het’ sonnet; zonder dit
kenmerk kunnen gedichten best sonnetten zijn. In zijn essay over oude Nederlandse
sonnetten heeft Verwey zijn vroegere opvatting verworpen en geen aanstoot
13)
genomen aan de alexandrijnen van Vondel en Hooft .
De beoefenaar der literatuurwetenschap, die - bij zijn poging, gedichten volgens
de eisen der wetenschap op grond van formele criteria te ordenen - van het verstype
abstraheert, doet precies hetzelfde als

10)
11)
12)
13)

Dictionary of World Literary Terms. Criticism - Forms - Technique. Edited by Joseph T. Shipley
with the collaboration of 250 Scholars and other Authorities, blz. 379, kol. 2; London, 1955.
Mönch, Das Sonett, blz. 23-27.
S. Vestdijk, De glanzende kiemcel. Beschouwingen over poëzie, blz. 147 v; 's-Graveland,
1950.
Albert Verwey, ‘Oude Nederlandsche sonnetten’; Proza, V, blz. 26-44; Amsterdam, 1922.
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de dichters hebben gedaan. Hier maakt het geen verschil, of men logisch dan wel
psychologisch interpreteert. In andere gevallen, waarbij eveneens de versvorm
betrokken is, wil de psychologische interpretatie niet goed lukken. En hiermee keer
ik tot Vondel terug.
‘Was er van de sonnetten van 1620 maar één strikt op de Franse manier opgezet
- rijmschikking abba abba ccd eed, in alexandrijnen -, nà 1620 is er van variaties
14)
geen sprake meer’, zegt Strengholt . Dit impliceert de identiteit van de Franse
alexandrijn en de Nederlandse. Ze zijn echter niet identiek. Ook ‘alexandrijn’ heeft
iets met Prokrustes te maken. De Fransen schreven syllabaire verzen, Vondel
15)
schreef in principe (voor variatie vatbare) jambische verzen met zes heffingen .
Het aantal syllaben was daarvan het noodzakelijke gevolg, maar het was geen
primaire eigenschap. Zo zijn ook de kortere verzen van Jeptha en van enkele
zogenaamde Shakespearesonnetten, nl. Op d'afbeeldinge van (...) Karel van Mander
16)
17)
en Op het treurspel van Dido , niet gelijk aan de 10/11-lettergrepigen van Ronsard .
Vondel zelf zag geen enkel verschil. Dit blijkt ten duidelijkste uit het Berecht aen de
begunstelingen der toneelkunste, voorafgaande aan zijn Jeptha: ‘Dit treurspel treet
voort op vaerzen van tien en elf lettergrepen: naerdien de edele heer Ronsard, de
vorst der Fransche dichteren, deze dichtmaet hooghdravender oordeelt en beter
van zenuwen voorzien, en gesteven dan d'Alexandrijnsche, van twalef en dertien
18)
lettergrepen (...)’ .

14)
15)

16)
17)

18)

Strengholt, blz. 196.
Ik geef de voorkeur aan ‘jambisch vers met zes heffingen’ boven de zonderlinge term
‘zesvoetige jambe’ (al heb ik die zelf ook wel eens gebruikt) en boven ‘jambische zesvoeter’.
Zie over deze kwestie: A.W. de Groot, Algemene Versleer, blz. 35 vv.; Den Haag, 1946; en
mijn Problemen der literatuurwetenschap, tweede druk, blz. 87 vv.; Amsterdam, 1966.
WB-editie, Deel VIII, blz. 613; Deel X, blz. 612.
Zie de door De Groot, Algemene Versleer, blz. 31, voorgestelde indeling: ‘I. Isosyllabisch
vers. Zonder rijm: Japans. Met rijm: Frans. II. Heffingsvers. a. Accentvers. 1. Metrisch. Kloos,
Vondel’.
WB-editie, Deel VIII, reg. 146 b vv. - Zie over Vondels navolging van Ronsard op verstechnisch
gebied: W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, Deel II, blz. 297-299; Zwolle, 1959.
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Wat zich hier voordoet, doet denken aan het volgende betoog van Huizinga. ‘Toen
men tegen het einde der achttiende eeuw begon, middeleeuwse cultuurvormen als
eigen nieuwe levenswaarden op te nemen, met andere woorden bij den aanvang
der romantiek, heeft men in de middeleeuwen allereerst het ridderwezen ontwaard.
De vroege romantiek was geneigd, middeleeuwen en riddertijd kortweg te
vereenzelvigen. Zij zag er bovenal wuivende vederbossen. En hoe paradoxaal het
thans klinkt, zij had in zeker opzicht gelijk. Ons heeft voorzeker een grondiger studie
geleerd, dat het ridderwezen slechts een onderdeel is van de cultuur van dat tijdperk
19)
(...)’ . In welk opzicht had de romantiek gelijk? Haar voorstelling van zaken kwam
overeen met die van de herfsttijer zelf. Maar de herfsttijer had ongelijk: ‘In den geest
der vijftiende eeuw neemt de adel als maatschappelijk element nog onbetwist de
eerste plaats in: zijn beteekenis wordt door den tijdgenoot veel te hoog, die van de
burgerij veel te laag geschat’.
Hier zijn de twee interpretatie-wijzen met elkaar in strijd geraakt. De psychologische
delft kennelijk het onderspit. De 20ste-eeuwse historiograaf laat zich niet leiden door
hetgeen er in de geest van de 15de-eeuwer is omgegaan, wanneer hij wil vaststellen,
‘wie es eigentlich gewesen’.
Zo zal ook de hedendaagse beoefenaar van de versleer zijn theorie niet afstemmen
op hetgeen Vondel heeft beweerd. Hij zal niet zeggen: (A) ‘Voor Vondel waren dat
Franse en dat Nederlandse vers identiek, dus zijn ze ook identiek’. Maar de
hedendaagse onderzoeker van strofische structuren zegt wèl: (B) ‘Voor Vondel
waren vele van zijn 14-regelige gedichten geen sonnetten, dus zijn ze het ook niet’.
Dit verschil in behandeling van vergelijkbare gevallen is moeilijk te verklaren. Hier
dringt zich het eerste der hierboven genoemde problemen naar voren: ‘Hoe bewijzen
we in een speciaal geval, dat de toegepaste interpretatie-wijze de juiste is?’ Het
verschil verdwijnt, als we afzien

19)

J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, zesde druk, blz. 75; Haarlem, 1947. - Ik citeer nog
(blz. 76): ‘Maar voor het kennen van het cultuurleven behoudt de waan zelf, waarin de
tijdgenooten leefden, de waarde van een waarheid’. ‘Waan’: hier is logisch, ‘waarheid’: hier
is psychologisch geïnterpreteerd.
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van conclusies over de geheel en al op zichzelf beschouwde ontologische status.
Aan de rest valt dan niet te twijfelen en niets komt met iets anders in conflict. Toch
kan de zo verkregen zekerheid niet bevredigen. Per slot van rekening houdt iets
niet op te bestaan, doordat wij er niet naar willen kijken. We zijn, of we willen of niet,
tot een ‘ontologische’ uitspraak gedwongen.
(A) is een positief oordeel (dat verworpen wordt). (B) is een negatief oordeel (dat
aanvaard wordt). De gevallen worden vergelijkbaarder, als we (B) door zijn positief
pendant vervangen. Het oordeel heeft dan betrekking op andere 14-regeligen. (C)
‘Voor Vondel waren sommige van zijn 14-regelige gedichten sonnetten, want hij
heeft ze zelf “klinckert” genoemd; dus zijn ze het ook’. Voor wie (A) verwerpt, valt
het wezen van de zaak, i.c. een bepaald verstype, geheel samen met wat hij er zelf
van vindt. Wie (C) aanvaardt, heeft van zijn eigen mening over de zaak, i.c. het
sonnet, volledig afstand gedaan. Dit neemt niet weg, dat er tussen Vondels en zijn
eigen begrip ‘sonnet’ geen enkel verschil is. Zal hij even grif psychologisch
interpreteren, als een ‘sonnet’ geheten gedicht niet of nauwelijks overeenkomt met
hetgeen hij zelf onder ‘sonnet’ verstaat? Het valt te betwijfelen; zie onder (VII). Wie een bepaalde versstructuur als karakteristiek voor ‘het’ sonnet beschouwt,
kan geen brug meer slaan tussen hem en de vele, vele dichters, die hun 14-regeligen
met een andere versstructuur sonnetten hebben genoemd. Hij moet tot een van de
volgende uitspraken komen. (a) ‘Het zijn helemaal geen sonnetten, het zijn
pseudo-sonnetten’. (b) ‘Het zijn slechts gedeeltelijk sonnetten, ze lijken er op’. (c)
‘Ze zijn als sonnet (gedeeltelijk) mislukt’. De laatste uitspraak is te vinden in het
citaat van Mussche; zie onder (I), tweede alinea. Ze is in tegenstelling tot de beide
andere normatief.
(II) Het aantal verzen. Dit lijkt erg eenvoudig. ‘Niet ieder veertienregelig gedicht is
een sonnet. Het constateren van deze “waarheid” heeft veel weg van een banaliteit.
Uit het vervolg van mijn betoog zal evenwel blijken dat het in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis nodig is voor deze “waarheid als een koe” met enige nadruk
aandacht te
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20)

vragen’ . Ik verschuif wat aan de woorden van de eerste zin en zeg: ‘Niet ieder
sonnet is een 14-regelig gedicht’. Ook dit is een waarheid als een koe en ook dit
heeft recht op aandacht, daar er in de Nederlandse literatuurgeschiedenis en ook
in de Nederlandse poëtica's geheel over wordt gezwegen. Shipley of een van zijn
250 medewerkers heeft er een zin van negen woorden aan besteed. In de gebrekkige
formulering heeft een ander moment van de sonnet-problematiek, tevens een
moment van de problematiek der terminografie in het algemeen, zijn kansen
waargenomen.
‘SONNET. (<It. “a little sound”). A lyric of fourteen lines with a formal rhyme
21)
scheme; during its early history the number of lines varied’ .
Dit staat met het principium identitatis op zeer gespannen voet. Als iets per
definitionem een bepaalde eigenschap heeft, kan het zonder die eigenschap
onmogelijk bestaan. We proberen het daarom met: ‘SONNET. Een lyrisch gedicht
met een variabel aantal verzen. In een vroege fase van zijn geschiedenis was dit
aantal o.a. 10, 14, 15, 16. In een latere fase was het uitsluitend 14’. Ook dit ziet er
vreemd uit. Wat is hier nu weer aan de hand?
Literaire vormen, zoals enkelvoudige en meervoudige strofische structuren, moeten
eens zijn ontstaan, eens door iemand zijn ‘uitgevonden’. Eenmaal ontstaan, kunnen
ze aan veranderingen onderhevig zijn, of (zoals men wel zegt) ‘zich ontwikkelen’.
Ze hebben een geschiedenis en deze kan na het nodige onderzoek beschreven
worden. ‘Ze hebben een geschiedenis’. Dit houdt in: wat er ook moge gebeuren of
gebeurd moge zijn, ze blijven als entiteiten van een bepaalde zijnsorde gelijk aan
zichzelf; in wezen zijn ze onveranderlijk. Op exemplarische wijze heeft Mönch deze
implicatie voor het sonnet expliciet gemaakt. ‘Über allem Wandel poetischer Moden
und Zeiterscheinungen und jenseits jeder persönlicher Willkür bleibt das Sonett mit
seinen drei Haupttypen unwandelbar. Wie ein “Eidos” im Sinne der Platonischen
Philosophie verharrt die “Idee” des Sonetts -

20)
21)

Strengholt, blz. 197.
Dictionary of World Literary Terms, blz. 379, kol. 2.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

81
und “Idee” heisst “Gestalt” - in einer dem Wandel entzogener Sphäre der
22)
Transzendenz’ .
De door hem bedoelde drie hoofdtypen zijn het Italiaanse, het Franse en het
Engelse sonnet. Oorspronkelijk bestond echter alleen maar het eerste. Blijkbaar
heeft ‘het’ sonnet pas na enkele eeuwen het kenmerk der onveranderlijkheid
verkregen. Voorts is een gedeelte der gegevens verwaarloosd. Tot die drie typen
behoren immers uitsluitend 14-regeligen. Voor sonnetten met een ander aantal
verzen, door da Tempo met evenveel zorg als hun kortere of langere naamgenoten
in zijn systeem gerangschikt, is hier geen plaats.
Deze kritiek gaat aan de kern van de kwestie voorbij. Met Plato en zijn ‘eidos’,
met ‘transcendentie’ en een ‘idee’ in roerloze rust, zijn we in de wijsbegeerte
terechtgekomen en moeten we partij kiezen in de beruchte strijd tussen realisme
en nominalisme. Opnieuw blijkt ons onderwerp een plaats te hebben in een wijder
kader. Een wijsgerige taalkritiek van nominalistische signatuur heeft onrust
teweeggebracht in een aantal wetenschappen, ook in de literatuurwetenschap. Ik
geef slechts enkele voorbeelden. Het eerste is ontleend aan een artikel van Irene
Slawińska. ‘Are we able to discover in such different literary phenomena as Greek
tragedy, medieval morality plays, Shakespeare, French 17th c. classicism, romantic
drama, Sartre or Camus, any valid common factors? At its very core the dilemma
would take us back to the old controversy of nominalism versus realism. Nominalism
would not admit the notion of poetic drama in such a broad universal sense. They
23)
would deny its very existence’ . J.C. de Haan kiest duidelijker partij: ‘Een fatale
consequentie van de leer der kunstsoorten is het verschijnen van geschiedenissen
24)
dier bloedlooze abstracties’ . De zin van Viëtor: ‘das Sonett löst die Spannung
zwischen Geist und Gefühlssphäre, indem es in einer Bahn, welche die dialektischen
Po-

22)
23)

24)

Mönch, Das Sonett, blz. 9 v.; zie ook blz. 50.
Irene Slawińska, ‘Toward the Definition of Poetic Drama’; Zagadnienia Rodzajów Literackich,
III, 2, blz. 107. - Zie ook mijn ‘Prolegomena to a Theory of the Literary Genres’; Zagadnienia
Rodzajów Literackich, VI, 2, blz. 5-23, § VI.
J.C. de Haan, ‘Beginselen der Aesthetica en der Poëtiek’; Scientia. Handboek voor
wetenschap, kunst en godsdienst, Deel I, blz. 299; Utrecht z.j.
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sitionen durchläuft, zu einer Synthese, einer Lösung hinstrebt’ ontlokt hem de
25)
opmerking: ‘Dit klinkt zuiver mythisch’ .
Inderdaad is er in noties als ‘het’ sonnet en zijn ‘geschiedenis’ wel het een en
ander, dat het denken kan doen ontsporen en dat een critische bezinning op onze
formuleringen noodzakelijk maakt. Dit blijkt o.a. uit de geciteerde Engelse zin en uit
de niet geslaagde poging tot correctie daarvan. We proberen het daarom op een
andere manier en beschouwen die zin als een verschoven uitdrukkingswijze. Een
verandering in het gebruik van een woord wordt voorgesteld als de geschiedenis
van een zaak. Het Italiaanse woord ‘sonetto’ doelde eens op gedichten van
verschillende lengte. Daar was niets tegen; in dat woord (‘a little sound’) komt niets
van dat aantal tot uitdrukking. Wat die gedichten met elkaar gemeen hadden, waarom
ze onder één noemer werden gebracht, iaat de Dictionary onvermeld; ook da Tempo
zwijgt erover. In allen gevalle hebben eens de dichters zelf een bepaald aantal,
veertien of wat anders, niet als een essentieel kenmerk begrepen. Op een gegeven
ogenblik, zo constateren we verder, werd dat woord uitsluitend gebruikt voor
14-regelige gedichten, met nog andere, gedeeltelijk van dat aantal afhankelijke
formele en ook inhoudelijke kenmerken. Dergelijke gedichten zijn ook later in andere
talen geschreven. De term daarvoor werd, in iets gewijzigde vorm of in
etymologiserende vertaling, aan het Italiaans ontleend.
Hiermee is de in de Dictionary aangetroffen voorstelling van zaken tot een
voorstelling van woorden getransformeerd en is de illogiciteit weggewerkt,...tenzij
we de dichters onlogisch taalgebruik willen verwijten. Een dergelijke transformatie
kan ook in andere gevallen worden toegepast. De labiliteit van het aantal verzen is
niet tot ‘its early history’ in Italië beperkt. In de Engelse poëzie van de 16de en 17de
eeuw was een sonnet niet uitsluitend een 14-regelige; in de Nederlandse poëzie
was (en is) het dit wel. Anders gezegd: het Engelse woord ‘sonnet’ had niet dezelfde
betekenis of niet dezelfde gebruiksmogelijkheden als het Nederlandse woord ‘sonnet’
(= ‘klinckert,

25)

Karl Viëtor, ‘Probleme der literarischen Gattungsgeschichte’; Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 1931, Heft 3, blz. 425 v. - De Haan, o.c., blz.
301.
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tuyter’ enz.). Deze formulering is in overeenstemming met de psychologische
interpretatie, waarin ook alles aankomt op het gebruik van een woord.
Ik volsta met een paar voorbeelden. Voor zover ik een ander kenmerk noem dan
het aantal verzen, begeef ik me buiten (II). Thomas Watson heeft 18-regelige
26)
sonnetten geschreven; rijmschema en structuur: abab cc dede ff ghgh ii . Het
sonnet The Token van John Donne is eveneens 18-regelig; rijmschema en structuur:
27)
abab cdcd efef ghgh ii . Het is een Shakespeare-sonnet, plus één kwatrijn. Het is
- revenons à nos moutons - formeel precies gelijk aan Vondels Op d'afbeeldinge
van Kornelis Tromp. Het heet ‘sonnet’ en dat Nederlandse gedicht heet niet zo. Dit
is het enige verschil. Maar dit verschil is essentieel voor alwie de stelling onderschrijft:
‘Heten = Zijn’.
Mönch onderschrijft deze stelling zeker niet. Men kan hem niet verwijten, dat hij
het bestaan van 10-, 16-, 18-regelige sonnetten onvermeld heeft gelaten. Maar hij
doet er verder niets mee. Hij verklaart ze niet tot pseudo- of tot géén sonnetten.
Toch laat hij ze vallen, als hij met ‘het’ sonnet tot in de Platonische hemel der eeuwige
ideeën opstijgt, en de door hem bedoelde ‘Gestalt’ gaat de 14-regeligheid niet te
boven of te onder. Ook ik laat ze nu vallen, zij het dan met een enigszins wroegend
geweten. Auteurs van poëtica's en literatuurge-schiedenissen hebben nooit (b.v.)
10- of 18-regeligen van Vondel als sonnetten beschouwd. Dit voer ik te mijner
verontschuldiging aan.
We bezien nu de waarheid als een koe: ‘Niet ieder 14-regelig gedicht is een
sonnet’ met keurende blik. De koe blijkt een grote vlek van onduidelijkheid te hebben.
Wat tussen aanhalingstekens staat, ziet eruit als een oordeel over het wezen van
iets. Het kan echter binnen het hele betoog van Strengholt niets anders dan een
oordeel over een naamgeving zijn. Het moet getransformeerd worden tot: ‘Niet ieder
14-regelig gedicht wordt een sonnet genoemd’. En dit is nog niet voldoende, daar
theoretici en dichters niet tot dezelfde naamgeving

26)
27)

Mönch, Das Sonett, blz. 132.
John Donne, Complete Poetry and Selected Prose. Edited by John Hayward, blz. 55; London,
1939.
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zijn gekomen. Dus: ‘Niet ieder 14-regelig gedicht wordt door dichters van 14-regelige
gedichten “sonnet” genoemd’.
Er zijn allerlei verschillen tussen de door Strengholt geformuleerde ‘waarheid’ en
de volgende zin van Mönch, ook al lijken ze wat op elkaar. ‘Aber nicht immer sind
sich Dichter und Kritiker bewusst, dass ein Gedicht von 14 Zeilen, auch wenn es
dem Schriftbild nach in Quartette und Terzette unterteilt ist, noch kein Sonett im
28)
strengen Sinne zu sein braucht’ . Passen we hierop die transformatie toe (en dit
is zeker mogelijk), dan begeven we ons buiten het vlak van de logische interpretatie,
waarbinnen Mönch voortdurend bezig is. Op de andere verschillen ga ik niet in.
(III) Het rijmschema. Wat het rijm betreft, heeft reeds de schepper van het
(14-regelige) sonnet zijn schepping tot een variabele gemaakt. Dit blijkt uit het woord
‘usually’ in de reeds eerder geciteerde zin: ‘Our earliest specimens are
hendecasyllables by Giacomo da Lentino of the Sicilian School, usually rhymed
abab abab cde cde’. Toen ze er eenmaal waren, hebben de sub-vormen het getij
ten zeerste mee gehad. Da Tempo heeft reeds een behoorlijk aantal systematisch
kunnen verwerken. Wie hem in onze eeuw had willen navolgen, had met de
systematisering van nog veel meer rijmschema's moeten worstelen. In zijn lezingen
over poëzie noemt Vestdijk er ettelijke en zegt dan: ‘U voelt welk een kolossaal
aantal sonnetvarianten dit moet opleveren’. En na nog andere variabelen erbij
betrokken te hebben, komt hij tot de bewonderende constatering: ‘Het sonnet is dus
allerminst een eentonige vorm, integendeel, het munt uit door grote rijkdom en een
29)
ongehoorde variabiliteit’ . Bekend, althans bij een klein groepje Nederlanders, is
de uitspraak van Kloos: ‘Er zou een belangwekkende studie te

28)

29)

Das Sonett, blz. 9; zie ook blz. 134. - Blijkens deze zin (zo zijn er meer in dit overigens zeer
verdienstelijke boek) is ook Mönch zich niet van iets bewust geweest. Hij heeft niet ingezien,
dat de terminografie een wetenschap is met een eigen problematiek. Van dit inzicht getuigt
wel ‘Towards a theory of genres in folklore’ van Vilmos Voigt; Zagadnienia Rodzajów
Literackich, XIX, 3, blz. 5 vv.
Vestdijk, De glanzende kiemcel, blz. 148.
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30)

schrijven zijn over de verschillende rijmschikkingen (...)’ . Hij doelt hiermee op de
onderling verschillende esthetische functies van al die door het rijm bepaalde
sub-vormen. Die studie heeft hij echter niet geschreven; hij heeft zelfs geen begin
gemaakt met de daarvoor noodzakelijke inventarisering. Jammer dat het er niet van
gekomen is. Een ordelijk overzicht van de vele tientallen varianten en sub-varianten
en een duidelijke beschrijving van hun esthetische quidditas...! Zolang we hier niet
over beschikken, blijven we vrijwel geheel binnen het formele vlak en kunnen we
niet veel meer doen dan staren naar een betrekkelijk willekeurige selectie:
configuraties van letters uit het begin van het alfabet.
Een van deze configuraties is: ababcdcdefefgg. Het is het rijmschema van het
Shakespeare-sonnet, in het vervolg kortheidshalve ‘S2’ genoemd. Hiermee heb ik
eigenlijk reeds teveel gezegd. Dat het S2 een sonnet, een variant van ‘het’ sonnet
is, is immers meermalen ontkend. Ik citeer enkele zinnen van Edmund Gosse.
‘In 1580 and 1581 Sidney was writing sonnets in a shape not dangerously differing
from the accepted Italian standards, but he also encouraged the composition of
quatorzains, poems of fourteen lines ending in a rhymed couplet. Unfortunately, this
spurious form became generally accepted in England, in defiance of all Continental
precedent. It received imperious sanction from the practice of Shakespeare and
Spenser, and, in spite of efforts made by Donne and others, this false sonnet was
31)
in universal employment in England until the time of Milton’ . Verder spreekt hij
nog over ‘this radical error of construction’ en stelt deze er aansprakelijk voor, dat
de sonnetten van Shakespeare en Spenser niet alle geheel zijn geslaagd.
Hier zijn twee verschillende rijmschema's - ababbcbccdcdee (Spenser) en
ababcdcdefefgg (Shakespeare) - op grond van een als essentieel begrepen
overeenkomst, nl. ‘drie kwatrijnen plus een couplet’, onder één noemer gebracht.
Dit is alleszins aanvaardbaar, als we de

30)
31)

Willem Kloos, ‘Jacques Perk’; Veertien jaar literatuurgeschiedenis, tweede, vermeerderde
druk, Eerste Deel, blz. 22; Amsterdam, 1898.
Edmund Gosse, Modern English Literature. A short History. New and Revised Edition, blz.
92; London, 1906.
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in de literatuur aangetroffen varianten zoveel mogelijk logisch willen ordenen.
Inderdaad is de verdeling van de laatste zes verzen in 4 + 2 (en niet in 3 + 3)
belangrijker dan het verschil in aantal rijmklanken van de eerste acht. Maar van het
Spenser-sonnet kan ik verder afzien. Over het S2 spreekt Gosse twee oordelen uit,
een normatief en een descriptief: (a) het is esthetisch minderwaardig, (b) het is ‘a
false sonnet’, een pseudo-sonnet, dus in wezen géén sonnet.
Ad (a). Hier wordt een waarde-oordeel gegeven over een vorm geheel en al op
zichzelf. Dit is meer gebeurd. Zo is ‘het’ sonnet niet alleen vele malen beschreven,
maar ook vele malen gewaardeerd, en dit niet uitsluitend in positieve zin. ‘The sonnet
has frequently been attacked: “he is a fool which cannot make one sonnet, and he
is mad which makes two” (Donne); “Oh for a poet...To put these little sonnet-men
to flight” (E.A. Robinson); but (wordt er verzoenend aan toegevoegd) it continues
32)
to be nobly practiced’ . Gezien zijn Das Sonnett is ook Goethe niet bijzonder
33)
enthousiast . In zijn Das Sonett an Goethe verzet Platen zich bij monde van de
34)
structuur zelf tegen de aantijgingen . In de verzamelde dichtwerken van onze Ten
Kate (J.J.L.) zijn de sonnetten tegen het sonnet niet het onbelangrijkste. Ze hebben
35)
meer kans om in poëtica's geciteerd te worden dan gedeelten uit De Schepping .
Ze kunnen ook een vergelijking met soortgelijke uitingen glansrijk doorstaan. Over
het algemeen zijn de aanvallen van een bijna diabolische bezetenheid. Ik citeer
36)
enkele zinnen uit het boek van Mönch . ‘Jean Paul wollte das Jahr als das froheste
preisen, wo er kein Sonett mehr hören und lesen müsse’. ‘Wütend und erbittert
rannte er - bedoeld is “der alte Voss”, de vertaler van Homerus - gegen das Sonett
an’.

32)
33)
34)
35)

36)

Dictionary enz., blz. 380, kol. 2.
Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrten herausgegeben von Karl
Heinemann, Zweiter Band, blz. 65; Leipzig und Wien z.j.
Gedichte von August von Platen, blz. 106; Leipzig z.j.
Zie b.v. Nederlandse Poëtica, blz. 182; Woordkunst, blz. 159; W.L.M.E. van Leeuwen, Epiek
en Lyriek, vierde druk, blz. 267; Groningen-Batavia, 1937. Ook Kloos (t.a.p.) citeert er iets
van, nl. ‘de lamzaligste aller vormen’; zie onder (VII).
Mönch vermeldt de kritiek op het sonnet op blz. 164 vv. en blz. 180 vv.
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‘In questo di Procruste orrido letto
Chi ti sforza a giacer?’

Onze Prokrustes-term doelt op een Prokrustes-bed. Hoe hard sommigen ook te
keer mogen gaan tegen dat bed, alias ‘a little sound’, het koor der lofprijzenden
klinkt zeer veel luider. Dit zal ik niet met een aantal voorbeelden toelichten. Goed
beschouwd hebben zowel de positieve als de negatieve oordelen over ‘het’ sonnet
in de eerste plaats, zo niet uitsluitend, betrekking op de structuur: (2 × 4) + (2 × 3)
met twee, resp. twee of drie verschillende rijmwoorden, in het vervolg kortheidshalve
‘S1’ genoemd. ‘Het’ sonnet wordt in S1-exemplaren bezongen en begromd. Voor
het S2 is hier geen emplooi. Het kan ook, rijm-technisch eenvoudig als het is,
onmogelijk aan ‘lijmen’ (Goethe) of aan Prokrustes doen denken. Het heeft niet de
eigenschappen, op grond waarvan het S1 door sommigen wordt verworpen. Dit
doet een in nog hogere mate overwegend positief oordeel verwachten. Deze
verwachting gaat echter niet in vervulling.
Een door Steevens bezorgde Shakespeare-editie (1766) moet het zonder de
sonnetten stellen. In de Voorrede wordt dit als volgt verklaard. ‘Wir haben die Sonette
nicht abgedrückt, da die strengste Parlementsakte nicht wirksam genug sein möchte,
37)
denselben einen Leserkreis zu verschaffen’ . In hoeverre dit slaat op het S2 als
vorm, is niet na te gaan. Deze vorm wordt wel duidelijk ter sprake gebracht en
negatief gewaardeerd, als Crosland zijn tijdgenoten het schrijven van een S2 ten
strengste verbiedt. ‘The final rhymed couplet belongs exclusively in the
Shakespearean sonnet and must not be used in a modern English sonnet in any
38)
circumstances’ . Heeft dan nog nooit iemand aan het S2 een eigen esthetische
waarde toegekend, speciaal op grond van de afsluiting met twee op elkaar rijmende
verzen? Ik heb niets in die richting kunnen vinden. Verwey is over het S2 niet minder
te spreken dan over het S1, maar over het couplet als

37)
38)

Das Sonett, blz. 164.
T.W.H. Crosland, The English Sonnet; New York z.j.; geciteerd door Mönch, blz. 20.
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39)

waardevolle eigenschap zegt hij niets . En niemand minder dan Keats verklaart:
40)
‘the couplet at the end of it has seldom a pleasant effect’ . Dit is in overeenstemming
met het oordeel van Vestdijk over de stanza (ottava rima): ‘Ik vind het een vrij
vervelende vorm, met dat zwaarwichtige gepaarde rijm aan het einde van iedere
41)
strofe; maar ik wil deze mening aan niemand opdringen’ .
Wat de vorm-keurders er ook over mogen beweren, Shakespeare moet in de
S2-structuur toch wel iets gezien hebben. En ook Vondel heeft niet geweten, wat
Gosse later zou ontdekken. Hij heeft niet geweten, dat hij met ababcdcdefefgg iets
ondernam, dat geheel buiten zijn schuld de kiem der mislukking in zich droeg. Had
hij het nu maar, wat dat zwaarwichtige en onaangename rijm betreft, bij die 26
gedichten van 14 verzen gelaten. Maar hij heeft geen maat kunnen houden.
Strengholt heeft in Vondels werk ongeveer 435 gevallen van ‘(n × 4) + 2’
42)
gesignaleerd . Het zou voor de roem van de grote 17de-eeuwer ongunstige
gevolgen kunnen hebben, als dat enorme aantal de aandacht trok van hen die dat
slot-couplet esthetisch minderwaardig vinden. Zullen ze ooit positief reageren op
het verzoek, rekening te houden met de dichter en af te zien van hun eigen oordeel?
‘De dichter vond dit of dat een sonnet, dus is het een sonnet’ - ‘De dichter vond
dit of dat mooi, dus is het mooi’. Het kost heel wat meer moeite tot de tweede dan
tot de eerste conclusie te komen. In de wereld der waarden is de psychologische
interpretatie niet hanteerbaar. ‘Shakespeare erzeugte Stimmung durch Worte wie
43)
Mars und Venus; ich habe dabei die Empfindung, als kratze jemand auf Glas’ . En
wie, zoals Gosse en anderen, ‘het’ S2 om esthetische redenen verwerpt, zal het
nooit op gezag van een ander, al is die ander ook Shakespeare, aanvaarden en als
mooi ervaren.

39)
40)
41)
42)
43)

Albert Verwey, Het Sonnet en de Sonnetten van Shakespeare.
Geciteerd door Mönch, blz. 171.
De glanzende kiemcel, blz. 144.
Strengholt, blz. 211.
Fritz Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Erster Band, Zur Sprache und
Psychologie. Dritte um Zusätze vermehrte Auflage, blz. 122; Leipzig, 1928.
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Ad (b). Een soortgelijke mening heeft Mönch verkondigd: ‘(...) und damit stehen wir
vor einer völlig neuen Strophenform des Sonetts - sofern wir dieses Gebilde
44)
überhaupt noch als Sonett gelten lassen wollen’ . Hoe het S2 desondanks
tegelijkertijd deel kan hebben aan het onveranderlijke wezen van ‘het’ sonnet, kan
ik niet begrijpen. Zonder een slag om de arm te houden zeggen Poelhekke en
Gielen: ‘Belangrijk van de gewone vorm af wijkt het zogenaamde
Shakespeare-sonnet. Het heeft enkel het aantal verzen met het oorspronkelijk
45)
klinkdicht gemeen en is dus een heel nieuwe dichtvorm geworden’ . Ook hier geldt:
‘Niet ieder 14-regelig gedicht is een sonnet’, maar het geldt om een totaal andere
reden. ‘Een heel nieuwe vorm’, dus is het helemaal geen sonnet meer, ook al wordt
het zo genoemd. Dit houdt het volgende in. Als we alle in de loop der eeuwen
geschreven gedichten op grond van formele kenmerken willen ordenen, zullen we
nooit op de gedachte komen, b.v. ‘Tutti i miei penser parlan d'amore’ enz. (Dante)
en ‘Shall I compare thee to a Summer's day’ enz. van Shakespeare in dezelfde
rubriek onder te brengen. Goed beschouwd kan er geen sprake zijn van een S1
(het ‘gewone’ sonnet) en een S2, maar is er alleen maar een S. Het zogenaamde
Shakespearesonnet is daarvan geen variant, behoort er niet toe. Het mag daarom
niet ‘sonnet’ heten.
Intussen hebben de dichters het toch zo genoemd. De twee beoefenaars der
literatuurwetenschap doen sterk denken aan de historicus, die bij de herfsttijer
gebrek aan inzicht in de eigen tijd constateert, en aan de vers-theoreticus, die
Vondels mening over Vondels vers niet wil delen. De overeenkomst met de laatste
is het grootst, omdat er een term bij betrokken is. Hier lijkt het me het juiste ogenblik
om een andere waarheid als een koe naar voren te drijven. ‘Shakespeare-, Spenser-,
Petrarca-sonnet’ enz. enz. zijn terminologisch van een andere orde dan ‘sonnet’
tout court. Al die termen met een nadere bepaling zijn het resultaat van een
wetenschappelijk onderzoek. Door dichters zijn ze nooit gebruikt. Niemand heeft
boven een van zijn ge-

44)
45)

Das Sonett, blz. 19.
Woordkunst, blz. 157 v. - In ‘geworden’ steekt de onder (II) behandelde problematiek van
woord en zaak.
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dichten ‘Shakespeare-sonnet’ of zoiets gezet. Er staat alleen maar ‘sonnet’,...àls er
iets staat; zie onder (VII). Daarom kan, wanneer we met de dichter rekening willen
houden, het ontbreken van de speciale en het ontbreken van de algemene term
46)
boven een gedicht niet tot dezelfde conclusie voeren .
Wat in de wetenschap gebeurt, staat altijd ter discussie. Wie in het S2 geen sonnet
ziet, moet de geijkte term niet meer gebruiken en de als (3 × 4) + 2 gestructureerde
14-regeligen in een andere rubriek onderbrengen, - tenzij hij er de voorkeur aan
geeft, toch maar psychologisch te interpreteren. Maar hij moet wel precies weten,
wat hij aan het doen is. Anders dreigen zijn formuleringen en redeneringen incoherent
te worden en beginnen de twee interpretaties door elkaar heen te schuiven. ‘Vondel
schreef 26 echte Shakespeare-sonnetten en bovendien nog een groot aantal, die
er min of meer op lijken.’ Gecombineerd met het vorige citaat betekent dit: ‘Vondel
schreef echte pseudo-sonnetten, echte sonnetten die geen sonnetten zijn’. (Gelukkig
47)
heeft Verwey niet speciaal hiervan gezegd, dat Vondel het niet kon .) Nu ben ik
hier (ik geef het toe) bezig als de slechte verstaander, die aan een half woord
opzettelijk niet voldoende heeft. Bedoeld is natuurlijk: ‘14-regeligen met hetzelfde
rijmschema als gedichten, die door anderen ten onrechte (Shakespeare-) sonnetten
worden genoemd’. De volgende verwarring kan ook de goede verstaander met
behulp van een andere formulering niet meer in orde krijgen.
Zoals we hebben gezien, behandelt Gosse twee verschillende rijmschema's op
dezelfde wijze. Dit doen ook de auteurs van Woordkunst. Na het rijmschema van
het S2 verwijzen ze naar blz. 45 van hun boek. En op blz. 45 staat het bekende
gedicht van Boutens, met de opdracht: Sponsae aeternae. Het rijmschema is niet:
48)
abab cdcd efef gg, maar: abba baab . Hierin zijn geen terzetten, maar de eerste
twee kwatrijnen worden wel door het rijm (en niet door het rijm alleen) tot een octaaf
bijeengehouden. Hetzelfde geldt voor andere rijmschema's. Zo heeft

46)
47)
48)

Voor de betekenis van ‘er staat (g)een term boven’ zie onder (VII).
‘Om het maar in-eens te zeggen: Vondel was geen goed sonnettendichter’; Proza, V, blz. 27.
P.C. Boutens, Carmina, blz. 35; Amsterdam, 1917.
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Donne vaak: abba abba cdcd (of cddc) ee. Ze zien er alle uit als mengvormen van
S1 en S2. Hebben we in zo'n geval nu te doen met een variant van S1, dus in wezen
met een S1, of met een variant van S2, dus in wezen met een S2? Volgens
Woordkunst met het laatste, dus met géén sonnet.
Op zo'n moment is het meer dan ooit tijd om te weten, waar we grenzen trekken
of over grenzen heenstappen, en waarop dat dan berust. Bij ‘sonnet’ ligt Prokrustes
altijd op de loer. Hier heeft hij reeds ten detrimente van de coherentie toegegrepen.
Als het genoemde gedicht van Boutens een S2 is, dan is meer dan één 14-regelig
gedicht van Huygens eveneens een S2 en is Vondel niet langer een uitzondering.
Er is met die verwijzing plotseling een abstracter begrip ‘Shakespeare-sonnet’
ingevoerd. Van onderzoekers-standpunt uit gezien is tegen die abstractie logisch
niets in te brengen, zoals ik al n.a.v. Gosse heb gezegd. Maar als ‘S2’ binnen een
en dezelfde redenering afwisselend op verschillende abstractie-niveau's optreedt,
staat het er met het principium identitatis niet best voor. Zolang we met die 26
14-regeligen van Vondel bezig zijn, is het absoluut noodzakelijk, ‘S2’ te beperken
tot: abab cdcd efef gg en abba cddc effe gg.
We beschouwen nu opnieuw de reeks: ‘(1 × 4) + 2, (2 × 4) + 2, (3 × 4) + 2, (4 ×
4) + 2, (5 × 4) + 2’ enz., kort gezegd: ‘(n × 4) + 2’. Strengholt onderscheidt: ‘gekruist
rijm + twee afsluitende regels’ en ‘omarmend rijm + twee afsluitende regels’. Van
dit verschil abstraheert hij, als hij spreekt over ‘Vondels gewoonte om afzonderlijke
gedichten geschreven in een ander dan gepaard rijmschema, te eindigen met
49)
gepaard rijm’ . Dit is in woorden hetzelfde ‘(n × 4) + 2’ in getallen. Zowel in woorden
als in getallen is een andere eigenschap niet tot uitdrukking gebracht: als n groter
is dan 1, heeft elke ‘4’, elk kwatrijn, evenals het couplet zijn eigen rijmklanken. Het
bestaan van Huygensiaanse 14-regeligen met gepaard rijm in vs 13 en 14 maakt
het irrelevante relevant. Abstraheren we van de genoemde eigenschap, dan moet
Huygens precies dezelfde onrust teweeg brengen als Vondel sinds Kok teweeg
heeft gebracht; zie onder (VI).

49)

Strengholt, blz. 207.
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Met het noemen van Donne en Huygens en in verband daarmee van Vondel heb
ik een brug geslagen tussen twee gebieden. We laten nu de problematiek der
terminografie even achter ons en begeven ons in een wereld, die bij uitstek het
exploratieterrein van de literatuurgeschiedenis is. Het is een wereld van (schrijvende,
dichtende) mensen, die al dan niet in relatie tot elkaar staan, al dan niet elkaars
werk hebben gelezen, een wereld ook van elkaar in de tijd opvolgende
taalkunstwerken.
De ontdekking van S2-exemplaren in de poëzie van Vondel riep onmiddellijk de
vraag op, hoe hij aan die vorm kwam. Het heeft niet aan pogingen ontbroken om
Vondels afhankelijkheid van een of andere Engelsman zo niet te bewijzen dan toch
aannemelijk te maken. Van deze pogingen geeft Strengholt een overzicht en hij
toont ze in hun zwakheid. Een van zijn critische opmerkingen luidt: ‘er is ook nergens
iets te bespeuren van theoretische reflectie op dat genre, geen woord dat wijst op
50)
het bewuste hanteren ervan’ . Het kan geen kwaad, dit aan te vullen met: ‘Vondel
noemt Shakespeare of een andere beoefenaar van het S2 nergens’. Dat hij die over
zovelen met eerbied spreekt, geheel en al zwijgt over iemand die hij 26 keer heeft
nagevolgd, is de aanhangers van de ontleningstheorie niet tot een bron van
verwondering geworden.
Merkwaardigerwijze heeft men nooit aan Donne gedacht. Huygens heeft Donne
vertaald, Vondel heeft die vertaling gelezen. Op zoek naar Vondels voorbeeld hebben
we hiermee het enige niet voor discussie vatbare literairhistorische gegeven in
handen. Daarom komt het m.i. meer voor een onderzoek in aanmerking dan alles
wat tot nu toe als basis voor de ontleningstheorie heeft gediend. Laten we ook niet
vergeten, dat het 18-regelige gedicht op Kornelis Tromp formeel precies gelijk is
aan (het ‘sonnet’ genoemde) The Token.
Welnu, alle 14-regeligen van Donne eindigen op twee op elkaar rijmende verzen.
51)
Daarvan hebben niet meer dan twee de S2-vorm .

50)
51)

Strengholt, blz. 212.
De twee gedichten zijn: To Mr. S.(amuel) B.(rooke) en To The Lady Magdalen Herbert: Of
St. Mary Magdalen; John Donne, Complete Poetry enz., resp. blz. 177 en 275. Het eerste
heeft omarmend, het tweede heeft gekruist rijm
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Deze zijn niet door Huygens vertaald. Kan Vondel dan misschien, al wordt dit nergens
vermeld en is het verder nergens uit af te leiden, b.v. op instigatie van Huygens een
Engelse Donne-editie ter hand hebben genomen? Dit is uiterst onwaarschijnlijk,
daar ‘de Britse Donn’ hem kennelijk tegenstond. Van zijn Op de diepzinnige
puntdichten van den Engelschen Poet John Donne. Vertaelt door C. Huigens citeer
ik de verzen 13-14 en 25-28 (het slot):
O lieve Nymfje Tesselschae,
Verstaeje 't niet, zoo slaet'er nae
Nu, mannen, eet u zelve moe;
Gebruikt'er eek en peper toe;
Want wy dees lekkernyen
52)
U geenszins en benyen .

Veronderstellen we het toch even, dan doemt onmiddellijk een andere, minstens
even grote onwaarschijnlijkheid op. Hem moet de vorm van die twee gedichten
temidden van alle andere bijzonder zijn opgevallen, - en zo zijn bevallen, dat hij
deze daarna vrijwel steeds heeft toegepast, als hij een gedicht van 14 verzen maakte.
Ten slotte: zijn eerste zogenaamde S2 (1628) valt vóór het ogenblik, waarop hij van
Donne gehoord kan hebben. Nee, met dat vaste literairhistorische gegeven is óók
niets te beginnen. De overeenkomst tussen die twee 18-regeligen moet eveneens
volkomen toevallig zijn.
Dit zou het absolute einde kunnen betekenen van een verhaal over een totaal
mislukte ‘queeste’. Maar het belangrijkste is nog niet gezegd. Die redeneringen pro
of contra Vondels afhankelijkheid van een voorbeeld spelen zich aan de oppervlakte
af. Ook ‘ontlening’ is de woning der sonnet-problematiek niet met lege handen
binnengegaan. De lijders aan ‘Koksiaanse ketterij’ (het gelukkige woord is van
Streng-holt) zijn voor hun nutteloos gebleken pogingen uitgegaan van een verzwegen
veronderstelling, beter: van een onbewust gebleven axioma. Dit axioma luidt: ‘Vondel
móét ababcdcdefefgg aan iemand ontleend hebben; hij kan die vorm onmogelijk
zelf hebben gemaakt’. Hiermee

52)

WB-editie, Deel III, blz. 415 v.
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is Henry Howard, Earl of Surrey, de schepper van het S2, op één lijn gesteld met
Giacomo da Lentino, de schepper van het S2. Heeft Howard wel recht op deze
plaats? Met een S1 van Hooft, Vondel, Kloos, Boutens of wie dan ook voor ogen,
zal niemand zich afvragen: ‘Hoe zou de dichter aan die vorm gekomen zijn, uit
zichzelf of uit een ander?’ Hier behoeft niets bewezen te worden; de ontlening staat
vast. Het S2 maakt het ons in dit opzicht wat moeilijker.
Ongetwijfeld is Howard, meestal via Shakespeare, vele malen aantoonbaar
nagevolgd. Toen Keats zijn A Dream schreef, zijn ‘When I have fears that I may
cease to be’ en zijn laatste sonnet, had hij Shakespeare gelezen, blijkens: ‘Written
on a Blank Page in Shake-speare's Poems, facing “A Lover's Complaint”’. Maar ook
al had dit niet boven het laatste sonnet gestaan en hadden we niets van zijn lectuur
geweten, dan nog zouden we aan zijn afhankelijkheid van een voorbeeld niet
twijfelen. In Engeland bestond nu eenmaal voor het S2 een soortgelijke traditie als
in andere landen voor het S1 bestond. In Nederland was er geen S2-traditie. Daarom
komt het rijmschema van Vondels niet onder het S1 te vangen 14-regeligen in de
Nederlandse poëzie uit de lucht vallen. Alles hangt nu verder af van het antwoord
op de nooit eerder gestelde vraag: ‘Is de structuur “(2 × 4) + 2” samen met dat
rijmschema zo ingewikkeld, zo uitzonderlijk, dat het evenals het S1 slechts eenmaal
uitgevonden kan worden?’
Het ligt voor de hand, de varianten van het S1 bij de kwestie te betrekken. Deze
kunnen ontleningen of vrije scheppingen ad hoc zijn. Van een aantal S1-exemplaren
kunnen we bewijzen, dat ze (ook) op het niveau van de sub-vorm een voorbeeld
hebben gehad. ‘In G. (d.i. Germany) G.R. Weckerlin and Martin Opitz (ccd eed; ccd
53)
ede; cde ded) introduced the sonnet from Fr. models’ . ‘Wanneer een man als
Revius een sonnet wil creëren, weet hij, door en door thuis als hij is in de Franse
Pléiadepoëzie en in de moderne Nederlandse letterkunde van zijn dagen, Hooft
b.v., dat hij zich ten naaste bij te houden heeft aan een rijmschikking, dat is tegelijk
een strofe-indeling, die

53)

Dictionary enz., blz. 380, kol. 2; het derde schema is slachtoffer van een drukfout.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

95
54)

volgens het patroon abba abba ccd eed is opgebouwd’ . Enzovoort.
Sub-vormen worden ook ontleend, als dichters met een sonnet reageren op een
sonnet van een ander. Vergelijk b.v. het antwoord van Guido Cavalcanti op Dante's
‘Guido, i vorrei che tu e Lapo ed io / fossimo presi per incantamente / e messi in un
55)
vasel’ enz.; beide gedichten hebben: abba abba cde edc . Dante zelf gaat soms
nog verder; dan neemt hij niet alleen het rijmschema, maar bovendien nog de
56)
rijmende foneemgroepen over . Het ‘sonetto di riposta’ is ook in ons land beoefend.
57)
Een groepje 17de-eeuwers heeft daarbij de rijm-woorden gehandhaafd . Meestal
wordt voor die correspondentie in zeer gebonden stijl de overeenkomst ‘sonnet’
voldoende geacht. Voldoende was deze voor Platen, toen hij zijn Das Sonett an
Goethe schreef. Terwille van een grotere overeenkomst met het gedicht waarop
het een reactie was, heeft hij geen afstand willen doen van zijn eigen geliefde
rijmschema: abba abba cdc dcd. Dit ‘eigen’ schema heeft hij overigens bij Petrarca
leren kennen. Het ligt ook ten grondslag aan het eerste der Duitse sonnetten van
58)
Kloos . In zijn eerste bundel komt het nog zesmaal voor. Dit is eveneens een geval
van ontlening, want Kloos heeft, zoals we weten, het sonnet o.a. bij Platen
59)
bestudeerd . Nog een voorbeeld: sommige 14-regeligen van Huygens zijn formeel
gelijk aan sommige 14-regeligen van Donne. Dit is hoogst-waarschijnlijk niet toevallig.
Literair-historische gegevens rechtvaar-

54)
55)

56)
57)
58)
59)

Strengholt, blz. 199. - Veel voorbeelden zijn te vinden in de studie van Mönch.
Le Opere di Dante. Testo critico della Società Dantesca Italiana, blz. 73; Firenze, 1921. - Het
is Rossetti, de voortreffelijke vertaler van zoveel oude Italiaanse poëzie, niet gelukt, het
rijmschema te handhaven; dit is bij hem een uitzondering. - Dante Gabriel Rossetti, Poems
& Translations 1850-1870, blz. 402 v.; London, 1926.
Le Opere di Dante, blz. 99.
Constantin Huygens, Koren-bloemen. Nederlandsche Gedichten in XIX Boecken, blz. 256-260;
's-Graven-Hage M. DC. LVIII.
Willem Kloos, Verzen, blz. 90, LXXXIV; Amsterdam, 1894.
C.G.N. de Vooys en G. Stuiveling, Schets van de Nederlandse Letterkunde, blz. 124;
Groningen 1958: ‘Perks lievelingsvorm, het sonnet, dat hij ook bij Platen bewonderde, heeft
Kloos bij voorkeur beoefend’.
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digen deze conclusie. Bij de afwezigheid daarvan moeten we ons behelpen met
overwegingen van algemene aard.
Is het ontlenen uitzondering, regel, of de enige mogelijkheid? De enige
mogelijkheid kan het niet zijn, want dan is het toenemen van het aantal varianten
en sub-varianten in de loop der eeuwen onverklaarbaar. Gesteld voor de keuze
tussen uitzondering en regel, voel ik het meest voor het eerste. Wie ‘het’ sonnet
kent en in het formele vlak over een klein beetje inventiviteit beschikt, moet een
bepaalde rijmschikking ad hoc kunnen maken. Niet ten onrechte staat in Strengholts
zin over Revius de bepaling ‘ten naaste bij’. Deze doelt op de mogelijkheid van enig
eigen initiatief, al ware het slechts met betrekking tot sub-varianten van de zoveelste
graad. Wat een dichter op dit gebied niet ontleent, kan nieuw zijn, nooit door een
ander precies zo zijn gemaakt. Het kan ook voor de tweede keer ontstaan. De vraag
is nu: ‘Is een tweede geboorte voor abab cdcd efef gg volkomen uitgesloten?’
Ik ga uit van de zin: ‘Howard schreef sonnetten, bestaande uit drie kwatrijnen en
een couplet; elk kwatrijn had zijn eigen rijmklanken en de rijmklank van het couplet
kwam in de kwatrijnen niet voor’. Dit ziet er weer uit als een verschoven
uitdrukkingswijze; zie onder (II). Schuiven we het terug in de juiste stand, zodat de
verwarring van naam en zaak niet langer dreigt, dan luidt de zin: ‘Howard schreef
14-regelige gedichten van die structuur en noemde ze “sonnetten”.’ Voor hem waren
de overeenkomsten met andere, reeds ‘sonnetten’ genoemde 14-regeligen
belangrijker dan de verschillen. Voor hem waren het sonnetten, dus - we blijven
daarmee binnen de psychologische interpretatie - zijn ze het ook. Als die structuur
voor het eerst opduikt, is ze onherroepelijk aan een term gebonden. Maar dit kan
niet betekenen, dat ze los van die term niet voor een tweede keer kan ontstaan. Op
zichzelf beschouwd is ze immers zeer eenvoudig, niet vergelijkbaar met die van het
S1. Het enig opvallende is de afsluiting met twee op elkaar rijmende verzen.
De een is op het gebied van strofische structuren vindingrijker, origineler dan de
ander. Over Vondel bestaan in dit opzicht tegengestelde meningen. Volgens
Molkenboer is hij onafhankelijk in vormaange-
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legenheden. Volgens Strengholt is hij dit blijkens zijn vele Ronsardiaanse sonnetten
60)
juist niet . Ter staving van zijn mening had Strengholt nog kunnen wijzen op het
Berecht, voorafgaande aan Jeptha. Het onder (I) geciteerde betoog over Ronsard
en de superioriteit van het vers van 10 of 11 lettergrepen is een kras staaltje van
autoriteitsgeloof. Zo gezien is het min of meer paradoxaal, dat juist Vondel de vondst
van Howard heeft herhaald, al spreekt hij dan zelf niet van ‘sonnet’. Door de
toevalligheid van het aantal 14 te bewijzen en die 26 14-regeligen als slechts één
der vele groepen ‘clausulerings’-gedichten te onderkennen, heeft Strengholt deze
paradox tot oplossing gebracht.
Onder de talrijke rijmschema's verdient aabbccddeeffgg extra aandacht, daar ook
dit, zelfs dit, door sommige bloemlezers en misschien ook door sommige dichters
als een sonnet-variant is beschouwd. Ik zal het onder (VII) bespreken. Bij de
behandeling van de overige variabelen neem ik (IV) en (V) samen.
(IV) en (V). Rijmgrens en syntactische grens; de volta. Rijmgrens (G1) en
syntactische grens (G2) vallen meestal op dezelfde plaats. Samen bepalen ze dan
de geleding van een groter geheel. Tamelijk vaak echter mijden ze elkaar of tracht
G1 zich schuil te houden. Gegeven: ababcdcd. Acht verzen met dit schema zullen
altijd op grond van het rijm uit twee groepen van vier bestaan, ook als G1 in een
woordgroep valt, of in een compositum, of zelfs in een meerlettergrepig ongeleed
woord. Hiertegenover stel ik: (abba abba) cddcee. Nu zijn er twee mogelijkheden.
(1) We verdelen, mede in verband met hetgeen eraan voorafgaat, de laatste zes in
cdcd ee. (2) We verdelen ze in: cdd en cee, omdat ‘het’ sonnet nu eenmaal uit twee
kwatrijnen en twee terzetten bestaat. Het verschil is groot. Hoe komen we tot een
verantwoorde keuze? We laten G2 beslissen. Valt deze na de tweede c, dan (1);
na de tweede d, dan (2). Dit ziet er redelijk uit. Maar niet alle dichters hebben de
redelijkheid, of onze redelijkheid, betracht. En dit is voor de psychologische
interpretatie minder prettig; zie onder (VI).

60)

Strengholt, blz. 196.
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Een enjambement tussen de verzen 8 en 9, juist op de plaats waar zich de volta
‘moet’ bevinden, wordt door theoretici verworpen. Ze betreuren het, als de volta
voor de duur van drie verzen op haar beurt moet wachten. Blijkbaar neemt dit
enjambement in de hiërarchie der als min of meer ongeoorloofd ervaren afwijkingen
de hoogste plaats in: ‘(...) de volta viel pas na de eerste terzine (als in: “Wanneer
de Vorst des lichts” van Hooft); ja, Milton liet zelfs het octaaf enjamberen naar het
61)
sextet, zoals later Henriëtte Roland Holst dat zo vaak zal doen’ . Deze climax zal
bewonderaars van Baudelaire een schichtige en bezorgde blik doen werpen op:
‘(...) viens par ici, // Loin d'eux. (...)’ in Recueillement.
Dit alles betreft het S1. Wat men volta noemt, wordt uitsluitend aan S1-exemplaren
gedemonstreerd. Dat ook in het S2 de volta na het achtste vers optreedt of moet
optreden, is nog nooit beweerd. Haar plaats is hier na vers 12. ‘De golf van het
sonnet stroomt hier de twaalf regels onafgebroken door en het tweeregelige
slotcouplet heeft doorgaans het karakter van een spreuk of een epigram, waarin de
62)
inhoud van de kwatrijnen kernachtig samengebald is’ . Als dat couplet (ook) naar
de inhoud een eenheid is, moet er een duidelijke syntactische grens onmiddellijk
aan voorafgaan. Een enjambement van vs 12 naar vs 13 kan aanleiding zijn tot
kritiek. Die kritiek komt tot uitdrukking in de zin van Verwey: ‘Shakespeare heeft
deze verdeling (sc. de verdeling van de laatste zes verzen in 4 + 2; C.S.) alleen in
63)
Sonnet XXXV en in de twee laatste, de Cupid en Dian-sonnetten, verwaarloosd’ .
Ofschoon het hem niet toegerekend kan blijven, heeft Vondel zich meermalen aan
deze verwaarlozing schuldig gemaakt. Maar hij heeft ook een aantal volmaakte
Shakespeare-sonnetten geschreven, - d.w.z. hij zou ze geschreven hebben, als het
Shakespeare-sonnetten waren. Hiertoe behoort het gedicht over Michaël Ruiter. Dit

61)

Mussche, Nederlandse Poëtica, blz. 182. - Het citaat is het slot van een zin over ‘technische
vrijheden’, waar die begint met: ‘men ging het ook in alexandrijnen schrijven’; zie onder (I). Zie voor een andere mening over dat sonnet van Hooft: G. Kazemier, In de voorhof der
2

62)
63)

poëzie , blz. 176 v.; Wassenaar, 1971.
Nederlandse Poëtica, blz. 184.
Albert Verwey, Het Sonnet enz., blz. 91; de volgende citaten: blz. 85, 91.
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is een der redenen, waarom het in twee poëtica's als voorbeeld van een S2 wordt
geciteerd.
Door zoiets als de tweeledigheid van de inhoud als essentieel voor ‘het’ sonnet
te beschouwen, komt Verwey tot een mening over het S2, tegengesteld aan die van
64)
Gosse en van Poelhekke en Gielen . ‘Men moet sonnetten, evenmin als andere
gedichten, naar een woordloos maat- of rijmschema beoordeelen’. De 14-regeligen
van Shakespeare .zijn ‘door hun toepassing van de wet van rijzing en daling
evengoed sonnetten als die van Dante en Petrarca’. Volgens hem heeft S dus op
grond van dat criterium twee volkomen gelijkwaardige hoofdvarianten: S1 en S2.
De formele verschillen daartussen acht hij niet relevant. Toch beoordeelt ook hij,
door het gebruik van het woord ‘sonnet’ tot deze twee vormen te beperken, sonnetten
naar een woordloos rijmschema. Dat die zogenaamde ‘wet’ niet wordt toegepast of
kan worden toegepast bij een rijmschema als aabbccddeeffgg, is immers allerminst
bewezen, - om over gedichten van een ander aantal verzen dan 14 maar te zwijgen.
Bovendien is ‘rijzing en daling’, ‘tweeledigheid van inhoud’, ‘volta’ (of hoe men
het noemen wil) een relatief begrip. Het is een kwestie van meer of minder en
daarmee een onduidelijke kwestie. Inzicht in deze relativiteit en onduidelijkheid blijkt
uit de bepaling ‘een zekere’ in de zin, waarmee Strengholt zich ertegen verzet, ‘dat
gedichten van veertien regels (...), ongeacht hun rijmschikking, zonder meer als
sonnetten worden beschouwd, en dat eigenlijk - buiten de veertienregeligheid 65)
alleen op grond van een zekere tweeledigheid in de gedachtenopbouw’ . ‘Een
zekere’ is een onzekere. De aan-of afwezigheid van dit kenmerk is niet altijd met
zekerheid te constateren.
(VI) Het typografische aanbod. Met het aantal verzen en het rijmschema kan men
in een uitgave niet knoeien. Men kan wel knoeien met ‘het wit in de poëzie’, - door
het weg te laten, als het in de autograaf gegeven is, of het in te voegen, waar de
dichter geen regel

64)
65)

Woordkunst, blz. 158.
Strengholt, blz. 197; zie ook blz. 200, r. 1: ‘een zekere wending’.
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heeft overgeslagen. Van het laatste geeft Strengholt een paar afschrikwekkende
66)
voorbeelden . Natuurlijk moet ook in dit opzicht gehandhaafd blijven, wat de dichter
heeft geschreven. Poelhekke en Gielen hebben zich in het door hen gegeven
voorbeeld van een (naar hun mening) Vondeliaans Shakespeare-sonnet geen
afwijkingen veroorloofd. We zien een continuïteit van onder elkaar geplaatste
versregels. Deze verticale continuïteit maakt niet ongedaan, dat het gedicht uit vier
strofen bestaat, - niet alleen door het rijm, maar ook door de syntactische grenzen.
Ook Mussche heeft geen wit ingevoegd, maar hij heeft wel van de inspringingen
geabstraheerd. Nu heeft de afwisseling ‘inspringen/niet-inspringen’ bij Vondel twee
functies. (1) Regels met mannelijk rijm springen wel, regels met vrouwelijk rijm
springen niet in. (2) Er is inspringing bij het begin van een strofe. Dit laatste gaat
soms gepaard met het overslaan van een regel. Dan is de structuur visueel op twee
manieren aangegeven.
Typografisch worden Vondels 14-regeligen scherp in twee groepen gescheiden.
Alle ‘klinckerts’ bestaan voor het oog uit strofen. Alle andere hebben typografisch
geen structuur. Er is nooit wit tussen de versregels en de inspringingen hebben
uitsluitend de eerstgenoemde functie. Dit lijkt op: ‘Er staat nooit “klinckert” boven’,
maar we kunnen er geen analoge conclusie uit trekken. Ze zijn immers, steeds door
het rijm en meestal tevens door de syntactische grenzen, strofisch geleed, en
ongetwijfeld bestonden ze ook voor Vondel uit strofen. Ware dit anders, Strengholt
had ze nooit in de formule ‘(3 × 4) + 2’ kunnen vangen.
Het verschil in typografisch aanbod moet verklaard worden. Vondel hield zich
voor zijn S1-exemplaren aan de in dit opzicht voor sonnetten heersende traditie.
Voor zijn andere 14-regeligen, die voor hem geen sonnetten waren, ging hij precies
zo te werk als voor zijn 18-regelig gedicht over Tromp en zijn 82-regelig gedicht
over de blijde maaltijd. Zo levert ook dit aspect een bewijs te meer voor de juistheid
van Strengholts betoog.
Dat er meer dan één mogelijkheid is om de structuur ‘zichtbaar’

66)

Zie ook Das Sonett, blz. 132 v.
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te maken, - inspringen, regel overslaan, of een combinatie van deze twee - maakt
(VI) niet tot een variabele. Variabel is het, omdat we in analoge gevallen soms 8 +
6, soms (2 × 4) + 6, soms 8 + (2 × 3), soms (2 × 4) + (2 × 3) voor ogen krijgen. Er
zijn in dit opzicht verschillen tussen de ene dichter en de andere, ook tussen een
bepaalde dichter op het ene en dezelfde dichter op het andere moment. Dit zal ik
niet met voorbeelden toelichten. Belangrijker zijn de discrepanties tussen (VI) en
een of meer andere aspecten. Deze doen zich voor, wanneer de laatste 6 verzen
als 2 × 3 worden aangeboden, terwijl ze kennelijk uit 4 + 2 bestaan. Mönch noemt
67)
in dit verband Byrd en Wyatt. Ik noem Huygens en citeer zijn Paeschen .
Den Engel is voorby: de grouwelicke nacht
Der eerst-geborenen is bloedeloos verstreken:
Ons' deuren sijn verschoont; soo warense bestreken
Met heiligh Paeschen-bloed, dat d'uytgelaten macht,
Die Pharâos kinderen en Pharâo t'onderbracht
Doorgaens verschrickelick, verschrickt heeft voor het teeken.
Wy zijn door 't Roode Meer de slaverny ontweken,
AEgypten buytens reicks. Is alle dingh volbracht?
Is 't Schip ter haven in? Oh! midden in de baeren,
De baeren van ons Bloed, veel holler dan dat Meer.
Den Engel komt weerom, en't Vlammige geweer
Dreight niewen ondergang. Heer, heet hem overvaeren;
Merckt onser herten deur, O leew van Iudas Stam,
En leert ons tijdelick verschricken voor een Lam.

Er zijn geen regels overgeslagen. De inspringing in regel 5 heeft de tweede functie.
Dit is reden genoeg om deze ook aan de inspringingen in 9 en 12 toe te kennen.
Weliswaar beginnen na 8 steeds verzen met dezelfde rijmklank op dezelfde verticale
lijn, maar dit is toevallig. In afwijking van de traditie springen de regels met vrouwelijk
rijm in, niet die met mannelijk rijm. Huygens heeft dus typografisch te kennen
gegeven, dat zijn gedicht de structuur heeft: (2 × 4) + (2 × 3). We hebben hier te
maken met het onder (IV) en (V), eerste alinea, besproken geval. We kunnen het
woordloze rijmschema cddcee ver-

67)

Huygens, Koren-bloemen 1658, blz. 301.
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delen in: cddc ee, of in: cdd cee. Onze keus wordt bepaald door de plaats der
syntactische grenzen, zo men wil door de inhoud. Daar vers 11 geen G2 heeft, komt
alleen de eerste verdeling in aanmerking. Dat het laatste deel van 12 een wens is,
evenals 13 en 14, kan daar niets aan veranderen. Ook naar de inhoud horen de
laatste twee verzen duidelijk bij elkaar. Op grond van zijn strofische structuur is het
gedicht formeel gelijk aan de sonnetten van Howard en Shakespeare. Het is dit niet
op grond van zijn rijmschema. Evenals in Sponsae aeternae van Boutens worden
de eerste acht verzen door het rijm tot een octaaf verenigd. Nu hangt het er ‘slechts’
van af, of we - in navolging van Gosse en Poelhekke-Gielen - Prokrustes met ‘S2’
willen laten geworden, dan wel - in navolging van oom Ghijsbrecht, zij het dan in
een ander verband en met een ander pronomen - ferm zeggen: ‘Dien gast moeten
wi van ons stuwen’. Zoals ik reeds onder (III) heb betoogd, zijn we tot het laatste
gedwongen. Anders komt er van Vondels uitzonderingspositie weinig meer terecht.
Nog om een andere reden is dat gedicht van Huygens (hij heeft er meer met de
genoemde eigenschappen) voor de sonnet-problematiek belangrijk. Voor Huygens
bestonden de laatste zes verzen uit twee terzetten. Moeten we nu afstand doen van
hetgeen we op logische gronden hebben vastgesteld en concluderen: ‘Dus zijn er
twee terzetten’? Indien deze vraag ontkennend beantwoord moet worden, faalt in
dit geval de psychologische interpretatie. Waarom faalt die dan niet, als we
concluderen: ‘Vondel heeft boven dit gedicht van zijn hand “klinckert” geschreven,
dus is het een klinckert, een sonnet’?
(VII) ‘Sonnet’ als titel. Dit staat voor: ‘De dichter geeft op de een of andere wijze te
kennen, dat zijn gedicht een sonnet is’. Hij kan er dat woord boven plaatsen, of het
opnemen in een door hem ‘sonnetten’ genoemde bundel of reeks. Hij kan ook van
(VI) gebruik maken. Ik vat dit alles samen in ‘K’. Zoals we hebben gezien, komt K
ook voor bij gedichten met een ander aantal verzen dan 14. Ontbreekt het daar,
dan is er geen enkele reden om ‘sonnet’ in de geest van de dichter te veronderstellen.
Dat een dergelijk gedicht toch een sonnet zou kunnen zijn of een sonnet is, zal
niemand beweren. Alleen
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14-regeligen kunnen aanleiding zijn tot polemiek of tot opschorting des oordeels.
Dit zijn er meer dan de 26 zogenaamde Shakespeare-sonnetten van Vondel.
Vaak is het typografische aanbod het enige gegeven K-element. Zonder dit element
zou Verzen van Kloos geheel K-loos zijn. Nú kunnen we met zekerheid vrijwel alle
14-regeligen aanwijzen, waarvoor ons oordeel ‘sonnet’ met dat van de dichter
68)
samenvalt. Tot de enkele uitzonderingen behoort het gedicht over Pet . Het
rijmschema is: abbababacdedce. Dit is minder gebruikelijk, maar het voldoet aan
‘2 en 2 of 3’. De eerste c is: ‘U kon’, de tweede: ‘duw kon’; dit mag niet hinderen. Er
is een duidelijke ‘wending’ en deze begint precies op de plaats, waar ze volgens de
theoretici dient te beginnen. Er is dus bij toepassing van de logische interpretatie
geen reden om de term ‘sonnet’ niet te gebruiken en van een ‘pseudo-sonnet’ te
spreken. Pseudo-poëzie is het wel, althans voor mij. Als die vorm geheel en al op
zichzelf beschouwd ‘mooi’ is, dan is zijn schoonheid hier volledig weggewerkt. Hier
69)
maakt ‘het’ sonnet inderdaad de indruk, ‘de lamzaligste aller vormen’ te zijn .
Ongetwijfeld was Kloos over zijn Pet-gedicht zelf niet ontevreden, want hij heeft het
laten drukken en zelfs laten herdrukken. Maar was het voor hem wel een sonnet?
Het behoort niet tot een ‘sonnetten’ genoemde reeks, er staat alleen ‘CXIX’ boven
en het heeft - in tegenstelling tot vrijwel alle andere 14-regeligen van zijn hand typografisch geen structuur. Het doet daarom denken aan een S1-analogon van
hetgeen we bij Vondel vinden. Als het dit is, is er m.i. wel enig verschil. Vondel geeft
niet te kennen, dat (b.v.) Op d'afbeeldinge van Michaël Ruiter een sonnet is; Kloos
geeft te kennen, dat CXIX geen sonnet is. Van het laatste ben ik echter niet overtuigd.
Het is niet altijd duidelijk, wat zich in iemands geest heeft afgespeeld; zie mijn
overzicht van de problematiek der interpretatie-wijzen.
Deze onduidelijkheid - die de psychologische, niet de logische, interpretatie soms
last bezorgt - doet zich ook voor bij gedichten met

68)
69)

Willem Kloos, Verzen, blz. 203, CXIX.
Deze indruk maken ook andere in dezelfde bundel gepubliceerde gedichten, die door Kloos
kennelijk als sonnetten bedoeld zijn.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

104
het rijmschema: aabbccddeeffgg. Bloemlezers hebben sommige ervan (en daarmee
ook alle andere) tot sonnetten verklaard. Strengholt protesteert daartegen. Hij
bespreekt de kwestie in Reviaans intermezzo, het tweede onderdeel van zijn artikel.
Hij verzuimt daarbij niet, de 14-regelige met gepaard rijm ter sprake te brengen, die
70)
‘onmiddellijk voorafgaat aan de tekst van Bredero's Boertigh Liedt-boeck’ . Hier
staat ‘sonnet’ boven en dit zou als argument tegen zijn redeneringen gebruikt kunnen
worden. Of dit woord op deze plaats aan de dichter dan wel aan de uitgever te
danken of te wijten is, is niet na te gaan. Strengholt onderzoekt beide mogelijkheden.
‘Dit geval staat in de literatuur van die tijd echter vrijwel geheel alleen; in het werk
van anderen vindt de opvatting dat veertienregelige gedichten alleen al om het
aantal versregels als sonnetten werden beschouwd niet of nauwelijks steun. Voor
het geval uit Bredero kunnen we daarom aannemen, dat de dichter voor eigen
rekening en verantwoording een uitbreiding gaf aan het begrip “sonnet” die bij
niemand anders expliciet is aangetroffen. Het is trouwens de vraag of niet de uitgever
in de betiteling van het bewuste gedicht en in de typografische indeling de hand
heeft gehad. Hij kan ertoe om redenen van bladvulling gekomen zijn. Ook stond het
71)
modern, zo'n “sonnet” in het drempelwerk van een liedboek’ . Dit kunnen inderdaad
de motieven van de uitgever zijn geweest. Toch zou hij die term niet als titel hebben
gebruikt, als het gedicht niet voor hem een sonnet was geweest. Eigenlijk heeft hij
niets anders gedaan dan W.J. Simons eeuwen later met vijf gedichten van Revius
72)
zou doen . In het laatste geval kunnen de genoemde redenen niet als verklaring
dienen.
Dichter of uitgever? Misschien komt de eerste het meest in aanmerking, daar we
anders een in handschrift gegeven gedicht zonder

70)

71)
72)

Strengholt, blz. 200. - Hij verwijst naar de uitgave van Van Rijnbach. In de latere uitgave is
het gedicht als eerste in het Lied-boeck opgenomen. G.A. Bredero's Boertigh, Amoreus, en
Aendachtigh Groot Lied-Boeck. Uitgegeven en toegelicht door G. Stuiveling, met medewerking
van A. Keersmaekers, C.F.P. Stutterheim, F. Veenstra, C.A. Zaalberg, blz. 45; De Werken
van Gerbrand Adriaensz. Bredero; Culemborg, 1975.
Strengholt, blz. 200 v.
Strengholt, blz. 198.
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titel moeten veronderstellen. Of heeft de uitgever de oorspronkelijke titel eenvoudig
weggelaten? Hij had die toch kunnen handhaven en eronder of erboven ‘sonnet’
kunnen zetten. Dan had hij hetzelfde bereikt. In allen gevalle: wat hij ervan vond, is
voor de psychologische interpretatie van geen enkel belang. Is ‘sonnet’ en is ook
de typografische indeling van de dichter zelf, dan is dat gedicht een sonnet. Dat hij
daarbij Prokrusteïsch heeft ingegrepen, kan daar niets aan veranderen.
Gepaard rijmende 14-regeligen zonder K vinden we o.a. bij Donne, Huygens,
Revius, en ook bij Vondel. Wat Donne betreft: ik ben er niet absoluut van overtuigd,
dat ze voor hem geen sonnetten waren. Waarom ik me in dit geval onzeker voel,
zal ik niet uitleggen. Ik beperk me verder tot Vondel. Dat hij zijn 14-regeligen met
aabb enz. niet als sonnetten heeft beschouwd, weet ik zeker, - niet minder zeker
dan dat zijn zogenaamde S2-exemplaren buiten zijn begrip ‘sonnet’ vielen. Mijn
overtuiging berust uitsluitend op het (zowel in terminologisch als in typografisch
opzicht) ontbreken van K. En hiermee ben ik gekomen bij het enige punt, waarop
ik met Strengholt van mening verschil.
Ik herhaal de zin: ‘Sonnetten bleven het: immers zette de dichter boven de meeste
van deze verzen uit 1620 klinckert (...)’. Dat hij later andere woorden gebruikt, o.a.
klinck-dicht, is in dit verband van geen belang. Het negatieve pendant hiervan heeft
Strengholt niet onvermeld gelaten. Noot 15 van zijn artikel luidt: ‘Ten overvloede
wijs ik erop, dat Vondel zelf gedichten van dit type in zijn werk nergens “sonnet”
noemt’. Dit feit is echter zó relevant, dat er in de tekst en niet in een noot over
gesproken had moeten worden. Om dezelfde reden is ‘ten overvloede’ onjuist. Per
slot van rekening is het verschil in behandeling van de ene en van de andere groep
14-regeligen het enige doorslaggevende argument. Als Vondel boven enkele, of
zelfs maar boven één van zijn gedichten met ababcdcdefefgg of abbacddceffegg
eigenhandig ‘klinckert’ (of een equivalent daarvan) had geschreven, zou daarmee
afdoende bewezen zijn, dat ze volgens hem sonnetten waren. Alle redeneringen
over clausuleringstechniek en over vergelijkbare gedichten met meer of minder
kwatrijnen, eindigend op
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twee op elkaar rijmende verzen, zouden dit niet ongedaan kunnen maken. Ze zouden
hoogstens kunnen verklaren, waarom juist Vondel...Shakespeare-sonnetten heeft
gemaakt, - beter geformuleerd: waarom juist Vondel gedichten heeft gemaakt, die
later door theoretici van ‘het’ sonnet Shakespeare-sonnetten, pseudo-sonnetten of
géén sonnetten zijn genoemd. Op de vraag (zie de derde alinea van dit artikel): ‘Wie
krijgt het nu in zijn hoofd, zangen van een episch gedicht in sonnetten samen te
vatten?’ zou het antwoord moeten luiden: ‘Vondel, blijkbaar’. Enzovoort.
Het verschil tussen ‘meestal wel’ en ‘nooit’ (term) en tussen ‘altijd’ en ‘nooit’
(typografisch aanbod) moet verklaard worden. Er is maar één verklaring mogelijk:
voor Vondel waren het geen sonnetten. Strengholts sprong naar de conclusie: ‘Dus
zijn ze het niet’ doe ik zonder enige moeite na.
Ik begrijp alleen niet goed, waarom in vergelijkbare gevallen mijn sprong
halverwege mislukt.
C.F.P. STUTTERHEIM
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‘Bauw-Heers wel-leven’ als voorbeeld van dissimulatieve imitatio
Als er één gedicht uit Den Nederduytschen Helicon (Haarlem, 1610) is waarvan
men kan zeggen dat het een zekere bekendheid geniet, dan is het wel ‘Bauw-heers
wel-leven’, hier verder met BW aangeduid. Het merkwaardige is evenwel dat BW
zijn bekendheid niet zozeer aan zijn dichterlijke kwaliteiten dankt als wel aan de
omstandigheid dat we tot voor kort niet wisten, wie zich achter de reformatorisch
klinkende ondertekening ‘(Door) Ghenaa, is Christ onse Open’ schuilhield. In de
strijd om dat raadsel op te lossen is er, sedert Te Winkel een tachtig jaar geleden
1)
in een artikel aandacht aan de Helicon besteedde , zonder BW te noemen overigens,
heel wat inkt gevloeid. L. Strengholt is er tenslotte in geslaagd ‘de man achter het
werk’ te ontdekken: het blijkt ene Pieter Janssoon Schaghen (1578-1636) uit Alkmaar
2)
te zijn - de ondertekening is inderdaad een anagram zoals reeds meermalen
verondersteld is. Daarmee is ‘een oud literair-historisch vraagstuk opgelost’, zoals
de ondertitel van Strengholts publikatie triomfantelijk vaststelt. De schr. tekent hem
als een ‘overtuigd contra-remonstrant’ (blz. 15), die o.m. zitting had in de rechtbank
die Oldenbarneveldt c.s. veroordeelde. Veelzijdig ontwikkeld en artistiek
geïnteresseerd als hij was, heeft Schaghen ook nog een lang gedicht op
3)
Alckmaar-Beleg (1615) vervaardigd .

1)
2)

3)

J. te Winkel: ‘Den Nederduytschen Helicon van 1610’. In: Ts 18 (1899). blz. 241-267.
L. Strengholt maakte zijn vondst bekend in De dichter van ‘Bauw-heers wel-leven’: Pieter
Janssoon Schaghen; Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost. Leiden, 1977. Bijdragen
tot de Nederlandse taal- en letterkunde uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde V.
Strengholt drukt de tekst van BW en van Alckmaar-Beleg volledig af, alsmede die gedeelten
uit het werk van Du Bartas welke Schaghen in Alckmaar-Beleg navolgde. Het slot van La
Sepmaine III dat voor BW model heeft gestaan, is evenwel niet opgenomen; daarvoor verwijst
de schr. naar La Sepmaine ou Creation du Monde. Ed. K. Reichenberger. Tübingen, 1963.
Beihefte Zeitschr. f. roman. Philologie 107. Deze bevat een kritische uitgave van de editie
Genève, 1581.
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Zoals gezegd heeft men zich tot nu toe meer druk gemaakt over de vraag wie dan
wel de auteur zou zijn dan dat men zich met het gedicht zelf heeft bezig gehouden.
Een van de weinigen die daarover schreef was J.A.N. Knuttel, die in 1927 kort
meedeelde dat BW voor ‘ongeveer tweederden’ een bewerking is van het slot van
4)
de derde dag uit La Sepmaine van Du Bartas . Maar hoe het precies met die
bewerking staat en wat er aan de hand is met het derde part dat niet aan La
Sepmaine ontleend is, dat zijn vragen waarmee niemand, ook Strengholt niet, zich
nog heeft ingelaten. Daarvoor wil dit artikel aandacht vragen. Terwille van de
overzichtelijkheid is het in drieën verdeeld: in het eerste stuk komt de relatie met
het genoemde voorbeeld aan de orde, het tweede behandelt de passages die niet
op het Franse dichtwerk teruggaan, waarna een korte samenvattende beschouwing
het geheel besluit.

I
La Sepmaine ou Creation du Monde van Guillaume de Salluste, Seigneur du Bartas,
zag in 1578 voor de eerste maal te Parijs het licht. Van het begin af maakte het
omvangrijke lofdicht op de zeven scheppingsdagen grote opgang. Tussen 1582 en
5)
1610 genoot Du Bartas zijn grootste populariteit : tot en met 1610 kwamen er niet
6)
minder dan 35 drukken van La Sepmaine van de pers . Sedert een Geneefse druk
uit 1581 gaat de tekst vaak vergezeld van een toelichting die af-

4)
5)

6)

J.A.N. Knuttel: ‘Bauw-heers wel-leven’. In: Ts 46 (1927). blz. 180-185.
Volgens deel I, blz. 40-41, van The works of Guillaume de Salluste Sieur Du Bartas. Ed. U.T.
Holmes jr., J.C. Lyons, R.W. Linker. Chapel Hill, The university of North Carolina press. 3
dln. 1935-40, de wetenschappelijke standaarduitgave van Du Bartas' oeuvre. Verder aangeduid
met The works. De tekst van Premiere Semaine - Du Bartas schreef ook nog een deel van
een Seconde -, afgedrukt in deel II, is die van een uitgave uit 1585, de laatste die tijdens het
leven van de maker verschenen is.
The works I, blz. 70-79. Sommige uitgaven verschillen alleen van titelblad en uitgeversnaam
en -adres. Dat wil zeggen dat één druk door twee of drie uitgevers op de markt gebracht werd.
Zelf bezit ik een boekje, in 1603 ‘chez Pierre Pavtonnier, Libraire & Imprimeur du Roy,
demeurant ruë S. Hillaire, pres le puis Certain’ te Parijs te koop aangeboden, dat niet in de
lijst genoemd wordt en als vierde toegevoegd kan worden aan de drie ‘uitgaven’ die al voor
dat jaar vermeld staan.
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7)

komstig is van de toentertijd bekende dichter-predikant Simon Goulart , op de
titelbladen bescheiden aangeduid met de letters S.G.S. (de letter achter zijn initialen
8)
geeft aan dat hij te Senlis geboren is ). Aanvankelijk stond ze in de vorm van een
index met de aantekeningen in alfabetische volgorde achter de tekst van het
dichtstuk, maar van 1588 af worden de verklaringen per passage in de tekst zelf
opgenomen. De populariteit van La Sepmaine bleef niet tot Frankrijk beperkt. Tijdens
de godsdienstoorlogen daar van meet af als een meesterwerk van calvinistische,
althans reformatorische inspiratie beschouwd, vond het betrekkelijk snel zijn weg
naar de Nederlanden, waar de artistiek en cultureel geïnteresseerden toen immers
sterk Frans georiënteerd waren. In 1579 kwam er reeds een editie te Antwerpen
9)
van de pers, twaalf jaren later door een tweede aldaar gevolgd .
Toen A. Beekman in 1912 zijn thèse schreef over de invloed van de Franse dichter
op de Nederlandse letteren, verbaasde hij zich erover ‘que Du Bartas, le poète le
plus admiré en Hollande ne se trouve pas avoir été imité dans le Nederduytsche
Helicon, - lui que van Mander appelle: Licht der Fransche tale’ (het laatste is een
10)
citaat uit ‘Strijdt tegen Onverstandt’, blz. 107 - W.V.) . Sinds 1927 weten we dus
beter: BW is voor tweederde een navolging van dat gedeelte uit La Sepmaine dat
als ‘Louange de la vie rustique’ bekend staat. Deze inhoudsomschrijving, door
Goulart in margine bij de vss. 897-951 geplaatst, wordt in de 16de en 17de eeuw
gewoonlijk op het gehele slot van de ‘Troisième iour’, d.i. vss. 897-992 betrokken,
maar Schaghen heeft zich bovendien nog door een tweetal eerdere passages laten
11)
inspireren .
Wie enigszins met de literatuur van de Renaissance bekend is,

7)
8)
9)
10)
11)

Vgl. H. Perrochon: ‘S. Goulart, commentateur de la Premiere Semaine de Du Bartas’. In:
Revue d'hist. litt. de la France 32 (1925). blz. 397-401.
L.Ch. Jones: Simon Goulart, sa vie et son oeuvre 1543-1628. Genève, 1916. blz. 3.
The works I, blz. 70-79, nrs. 7 en 22.
A. Beekman: Influence de Du Bartas sur la littérature néerlandaise. Poitiers, 1912. blz. 30.
La Sepmaine III, vss. 877-80 en 889-93 (zie het overzicht van de vergelijkbare passages).
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zal in Du Bartas' ‘Lof van het landleven’ onmiddellijk de eeuwenoude traditie
herkennen, waarvan Goularts commentaar de voornaamste teksten kort aangeeft:
‘Ceste elegante description du contentement de la vie rustique est dextrement
composee de beaux discours d'Euripide & Seneque en la tragedie d'Hippolyte, &
de Virgile au 2. des Georgiques: O fortunatos nimium, sua si bona norint, Agricolas,
etc. & d'Horace en l'Ode qui commence Beatus ille qui procul negotijs: dont le lecteur
studieux pourra faire conference & d'autres passages és mesmes autheurs pour
12)
voir l'adresse du nostre’ .
Wanneer we nu nagaan hoe BW zich tot zijn rechtstreekse bron verhoudt, moet
ik beginnen met voorop te stellen dat het gedicht een imitatio is en geen translatio,
dat wil dus zeggen dat Schaghen vrijelijk met het materiaal omspringt dat het Frans
hem aanbiedt. In dat opzicht is het veelbetekenend dat de verbindende prozatekst
waarin de gedichten en liederen uit de Helicon gevat zijn, vóór noch nà BW melding
maakt van La Sepmaine of diens auteur, zulks in tegenstelling tot de vertalingen
aan het slot van de bundel waarbij telkens naar de oorspronkelijke dichter verwezen
wordt. Hoe eigenmachtig de Hollander over de elementen van het origineel beschikt,
laat zich het beste demonstreren door de passages van BW en de overeenkomstige
van La Sepmaine naast elkaar te plaatsen:
‘Bauw-heers wel-leven’
1-14

La Sepmaine
897-903

25-42

904-916

43-46

933-936

47-54

945-950

55-66

917-926

67-72

965-972

73-74

951-952

79-81

953-955

82-84

959-961

103-112

937-945

113-118

961-965

141-144

889-893

145-148

877-880

12)

In mijn exemplaar - zie noot 6 - blz. 364-65.
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De gedeelten uit BW die hier niet genoemd worden - de vss. 15-24, 75-78, 85-102,
119-140 en de slotpassage, vss. 149-152 - komen straks ter sprake, thans beperk
ik me tot de navolging van Du Bartas.
De motieven die Schaghen uit het oorspronkelijk overnam, heeft hij zelfstandig
gerangschikt, wat gegeven de aard ervan ook mogelijk was, tot een compositie die
een eigen eenheid vertoont. Over het geheel genomen gaat hij enigszins uitbreidend
te werk: zo komen ‘un plat d'or’ als ‘tverweende goud- geschaalt’ en ‘l'argent’ als
‘silver schoon platelen’ op tafel, terwijl de keus van ‘le fromage, le laict’ tot ‘kaes,
boter, melck en room’ uitgebreid wordt. Voor de inhoud van de ongeveer 80 verzen
van La Sepmaine waarvan hij gebruik maakt, heeft Schaghen er een vijftien meer
nodig. Daar er niet aan te denken valt, passage voor passage te vergelijken om na
te gaan hoe de imitatie van geval tot geval verloopt, volsta ik ermee bijwijze van
exempel het gedeelte te bespreken dat de vss. 55-66 beslaat en op La Sepmaine
III, vss. 917-26 teruggaat. De Franse tekst luidt:
917 Son vaisseau vagabond sur l'irrité Neree
N'est or' le iouet d'Eure, & tantost de Boree:
Et dans vn Ocean esloigné de tout bord,
920 Miserable, ne va cercher l'horrible mort.
Ains passant en repos tous les iours de son aage,
De veuë ne perd point tant soit peu son village,
Ne conoit autre mer, ne sait autre torrent
Que le flot chrystalin du ruisseau murmurant
925 Qui ses vers prez arrouse: & ceste mesme terre,
13)
Qui, naissant, le receut, pitoyable l' enterre.

Schagen maakt daarvan:
55 Zijn sorglijck swervend' schip, dwers drijvend' op de Zee,
Is niet tot tijtverdrijf der licht draeywinden ree,
Noch als mallustigh, die bezeylen 'sweerelts hoecken,
Wil hy zijn eyghen doot soo verr' niet loopen soecken,
Maar zijn melckpraempjen ranc, in't ondiep water spoeyt
60 na 'tvelt, daer hy het schuyft, oft daer hy't kloet oft roeyt,
Verlatend' nemmermeer zijn hofsteed' uyt het ooghe,

13)

Citaten uit La Sepmaine zijn steeds naar de ed. Reichenberger, zie noot 3.
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Maar neemt zijn nacht-rust op zijn eygen bed in 't drooge:
Hy kent gheen ander Zee, weet van gheen aar Rivier,
Dan van zijn beeckjen klaar, het gorgel-stroom ghetier:
65 End' dit zijn landt, dat hem in't leven liet verwerven
Zijn levens onderhoudt, beaerd'hem na zijn sterven.

(60. schuyft: (wellicht:) langzaam voortbeweegt door het met een stok
vanaf de oever vooruit te duwen; kloet: voortboomt. Gecit. WNT. VII, kol.
4198)
‘Son vaisseau vagabond’ dat de passage opent, wordt uitgewerkt tot ‘Zijn sorglijck
swervend' schip’, wat meteen al het riskante van de scheepvaart accentueert. De
geleerd-mythologische omschrijvingen van de zee (‘L'irrité Neree’) en de winden
(‘Eure’ en ‘Boree’), in een werk van epische allure als La Sepmaine op hun plaats,
worden vervangen door directe benamingen die in overeenstemming zijn met de
14)
stijl waarin het leven te lande beschreven wordt . Met ‘dwers drijvend'’ dat nogmaals
‘vagabond’ weergeeft en misschien mede door ‘irrité’ tevoorschijn geroepen is, wordt
de positie van het vaartuig op de woedende golven goed getekend. De ‘licht
draeywinden’ - de telkens lichtzinnig van richting veranderende winden - vervolledigen
het beeld van het schip in de storm, maar ‘tot tijtverdrijf’ is in de gegeven situatie
minder treffend dan ‘le iouet’ (= de speelbal) van het origineel. Vs. 919, dat de
onherbergzame uitgestrektheid van de oceaan voor de lezers oproept, vindt geen
adequate weergave, al ligt in ‘'sweerelts hoecken’ uiteraard wel opgesloten dat het
wijde watervlakten zijn die ons daarvan scheiden. De nuchtere Hollander legt hier
trouwens een iets andere nadruk dan Du Bartas: haalt de laatste de verschrikking
van een dood in de golven naar voren, de eerste heeft vooral oog voor de
levensgevaarlijke dwaasheid die er in verre zeetochten steekt. De constructie van
de vss. 57-8, om uit te drukken: ‘noch wil hij zijn eigen dood zo ver gaan zoeken als
de dwazen die 's werelds einden bezeilen’, is onhandig, terwijl ‘loopen’, in combinatie
met ‘soecken’, als werkwoord van beweging waar het varen

14)

Eenmaal doet zich het omgekeerde voor: ‘Sa main est son gobeau’ (vs. 907a) luidt in BW:
‘...zijn Diog'nes schaal, vol van zijn beeckjens stroom, Is zijn dranc-kroes en wijn,...’ (vs.
27-28a) met een geleerde omschrijving die naar de bekende kynische wijsgeer verwijst.
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betreft, minder voldoet dan het neutrale ‘va’ in het Frans. De twee volgende regels,
een eigen toevoeging, bevatten daarentegen een aardige vondst: stelt het origineel
alleen maar het beekje thuis tegenover de gevaarlijke zee, in het Noordhollandse
landschap komt ineens in tegenstelling tot de zojuist genoemde zeeschepen een
eenvoudig melkschuitje tevoorschijn.
In zeker opzicht vormen de beide regels een gelukkige overgang van de vss. 55-8
naar vs. 61 en volgende, maar ze brengen wel een breuk in het beeld van de
‘bauwheer’ teweeg: gaat het in het Frans en tot hier toe ook in het Nederlands over
een hereboer (zie de titel en de vss. 14, 23-4), nu ontpopt hij zich ineens als een
gewone ploeterende boer! Vs. 921 is in de bewerking niet terug te vinden, al zal de
‘nachtrust’ wel aan ‘repos’ te danken zijn; in plaats daarvan wordt vs. 62 ingelast:
tegenover de risico's waaraan men zich op zee blootstelt staat de veilige rust in het
eigen bed - hier spreekt een landrot zoals een boer nu eenmaal is. Dan neemt
Schaghen de draad van zijn voorganger weer op door de vss. 923 en 24 vrijwel
woordelijk te vertalen, maar in ‘het gorgel-stroom ghetier’ klinkt het geluid van ‘(le)
torrent’ te sterk door om het gekabbel van een boerensloot te suggereren. De
bekoorlijke bijzin die in het Frans de verbinding tussen het stroompje en de landman
legt (vs. 925a) ontbreekt, maar is ook niet nodig omdat een bezittelijk voornaamwoord
duidelijk maakt dat het gaat over een waterloop vlak bij de hofstee. Aan het slot van
het fragment komen de vss. 65-6 in hoge mate met het voorbeeld overeen, het
verschil is daarin gelegen dat Du Bartas beschrijft hoe de aarde die de sterveling
bij zijn geboorte ontvangt hem naderhand ook nog barmhartig opneemt, terwijl
Schaghen, zich verplaatsend in de landbouwer, heel goed beseft dat die voor zijn
ganse bestaan op de grond aangewezen is.
Uit dit voorbeeld moge duidelijk zijn geworden hoe de Noordhollandse dichter
imiterend zijn eigen weg zoekt: al naar het hem uitkomt, sluit hij zich bij zijn
voorganger aan, soms zo nauw dat hij hem woordelijk volgt, dan weer verwijdert hij
zich van hem of laat hij hem zelfs geheel los. Aan de tegenstelling tussen het
gevaarvolle leven op zee en het veilige bestaan te land, die de Fransman met het
onderscheid tussen de onbetrouwbare verre wateren en het vertrouwde beekje
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illustreert, voegt hij een extra dimensie toe door tegenover de zeeschepen een
‘melckpraempjen ranc’ te plaatsen. Bovendien maakt hij de tegenstelling concreter
en blijft hij dichter bij de realiteit van het boerenbestaan als hij het slapen onder
eigen dak verkiest en erop wijst hoezeer de ‘bauwheer’ voor zijn levensonderhoud
van het land afhankelijk is. Gelet op de tijd waarin het geschreven zal zijn, zeer
waarschijnlijk tussen 1599 - zie hieronder - en 1610, mag BW, voorzover uit dit
voorbeeld kan worden afgeleid, een alleszins geslaagde navolging van La Sepmaine
heten. Andere passages bevestigen dit oordeel.

II
Interessanter nog dan de gedeelten waartoe Schaghen zich door La Sepmaine
inspireren laat, zijn die voor welke hij daarvan geen gebruik maakt. Hun karakter,
omvang en plaatsing in aanmerking genomen kunnen ze beschouwd worden als
uitweidingen en inlassen in de imitatie van Du Bartas' werkstuk die het hoofddeel
van BW uitmaakt. Het is het overzichtelijkste ze te bespreken naar de volgorde
waarin ze zich aan de lezer voordoen. Om te beginnen dan de vss. 15-24
15 De dodend' Aconijt, het stieren-bloeds verghift,
'Tgheen Hercules aen nam van Dianires ghift:
En 'tbloedt-gheveselt, dat in plaets van minne-brocken,
Een eerbaar Maghet kan tot gheyle min-lust locken:
15)
Kort om, (noch) Medeaas noch Candis konst ontijgh ,
20 Noch 'tgeen d'Italiaan braut met zijn Moorders vijgh,
(Om d'al te korten tijdt ons levens noch te korten)
En quam den Helschen Vorst noyt in de herten storten,
Van dit eenvoudigh volck, dat slecht end' oock recht uyt
Dees Bauheer diend' na wil,...

15)

In de Helicon luidt de regel ‘Kort om, Medeas noch Candis konst ontijgh,’ De lijst met drukfouten
achterin de bundel geeft aan dat we moeten lezen: ‘Kort om, noch...’. Strengholt betwijfelt of
deze correctie wel van de dichter zelf afkomstig is, hij houdt rekening met de mogelijkheid
dat een corrector gemeend heeft een metrische fout te moeten herstellen, daar de
tweelettergrepige vorm Candis (i.p.v. een drielettergrepig te lezen Canidia's) hem corrupt
voorkomt (blz. 42). De ontdekking die ik deed, dat de passage uit een gedicht van Pibrac
stamt, bevestigt Strengholts vermoeden; alleen zal men niet Canidiaas maar Canidies moeten
lezen (zie het citaat uit Pibrac).
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(17. bloedt-gheveselt: waarschijnlijk een drank die een erotische kriebeling
in het bloed veroorzaakt (niet vermeld in WNT; vgl. MNW. IX, kol. 396-97);
16)
minne-brocken: waarschijnlijk pillen om de liefde op te wekken . (Het
WNT vermeldt de samenstelling niet.)
20. Moorders vijgh: een ‘Italiaanse vijg’ is een vergiftigde vrucht, i.h.a.
17)
een dosis vergift om iemand heimelijk uit de weg te ruimen . Deze plaats
geciteerd in WNT. XXI, kol. 604)
Het is een uitweiding over het gebruik van afrodisiaca en dodelijke vergiften, waarvoor
de Franse tekst een paar aanknopingspunten biedt:
Il ne boit dans l'argent le philtre forcené,
905 Au lieu de vin gregeois, & parmi l'Ambrosie
Ne prend dans vn plat d'or l'arsenic oste-vie
(cursivering van mij - W.V.)

Hoe komt Schaghen tot deze uitweiding? Dat de personen en geschiedenissen
waarop gedoeld wordt uit de klassieken stammen, is duidelijk: Hercules, Deianira
en Medea komen in Ovidius' Metamorphoses voor, Canidia - zij wordt met Candis
bedoeld - en Medea worden in Horatius' Epodes III en V als afschuwelijke
gifmengsters afgeschilderd, de dodelijke werking van stierenbloed vermeldt Plinius'
Historia Naturalis. Als een ontwikkeld man ‘van meer dan middelmatige aanleg’
volgens Strengholt (blz. 14) zal de dichter zijn klassieken ongetwijfeld gekend
hebben, maar ligt het voor de hand dat hij er, in een omgeving waar liefdeselixers
en gifmoorden wel niet aan de orde van de dag geweest zullen zijn, uit zichzelf toe
gekomen is, Du Bartas' tekst met een aantal voorbeelden uit de klassieke literatuur
te illustreren? Onderzoek brengt dan ook aan het licht dat de passage in haar geheel
naar onderdelen overgenomen is. In Wilsons Descriptive poetry in France from
blason to baroque vond ik onder

16)

17)

Aan brokken in vs. 626 van Marieken van Nieumeghen ben ik geneigd dezelfde concrete
betekenis te geven, hoewel de gangbare edities ze in overdrachtelijke zin lijken te willen
opvatten.
E. Huguet: Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, t. IV. (Paris, 1950)
noemt als eerste betekenis onder het lemma figue: ‘figue à l'italienne: figue
empoisonnée, ou autre poison’ en citeert dan o.a. Marnix, Differ. de la Relig. WNT XXI,
kol. 603-4 noemt als bewijsplaats, naast Lambrechts Naembouck en Kiliaan, Marnix'
Biëncorf.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

116
‘Rustic description’ een reeks bewerkingen van het ‘Beatus ille’-thema genoemd,
18)
o.a. Les plaisirs de la vie rustique van Guy du Faur, sieur de Pibrac , meer bekend
door zijn stoïsch-christelijke kwatrijnen. Vervolgens bleek Cabos' monografie over
Pibrac, welke ik raadpleegde omdat ik nog geen editie van zijn werken aangetroffen
had, juist die regels uit Les plaisirs te citeren waarop de passage uit BW teruggaat:
Le Mercure broyé, et la froide Cicuë,
Et l'Aconite noir, qui plus promptement tuë,
Et les gouttes de l'eau de ce lac bitumeux,
Et le sang distillé d'vn Toreau escumeux,
x Et le present que fit Deianire à Hercule,
Et le Veratre pris dessous la Canicule,
Et ce sang cailloté, qui prend dessus le front
Du poulain frais naissant, dont les marâtres font
Les philtres veneneux, pour attacher la rage
Des amoureux bouillons en vn chaste courage:
x En somme et Canidie, et Medee, et leur art,
Et tout de qu'a depuis inuenté le Lombard,
Et du fin Calabrois l'auarice et l'enuie,
x Pour abreger les iours trop cours de nostre vie,
19)
N'a oncque de ceux-cy le courage esmayé,...

De overeenkomst is evident, ik wijs alleen maar op de vss. 16, 19 en 21 van BW
en de aangekruiste Franse. Schaghen heeft ook hier, evenals bij de navolging van
La Sepmaine, met zorg uitgekozen en gecombineerd wat hij gebruiken kon.
Opvallend zijn de vss. 75 t/m 77, die met recht een inlas mogen heten, omdat de
twee voorafgaande regels met vs. 78 in La Sepmaine één zin vormen. De vss. 951
t/m 53 luiden daar:
Il ne passe es grand's cours ses miserables ans,
Son vouloir ne depend du vouloir des plus grands:
Et changeant de Seigneur ne change d'Euangile.

18)
19)

D.B. Wilson: Descriptive poetry in France from blason to baroque. New York, 1967. In het
bijzonder blz. 177-83.
A. Cabos: Guy du Faur de Pibrac; Un magistrat poête au XVIe siècle (1529-1584). Paris etc.,
1922. blz. 377-78.
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Schaghen breidt dat als volgt uit:
Hy brengt zijn leven niet in't Hof ellendigh over,
Zijn wil en hangt niet aan het willen van zijn grover,
75 Noch met gheld omghekocht, misbruyckt hy niet vol list
Zijn hoog begaaft verstant, tot schijndeugts kercken twist,
om door nieu waangeloof, 'tvreedsaem Gods volc te scheuren,
Om t'oop'nen slands en ziels vyand, d'stads en 'sherts deuren.
Waalt hy van Heer, hy waalt van Evangely niet,

Het begin en het slot zijn rechtstreeks vertaald. De inzet van vs. 75 sluit bij de
voorafgaande regel aan (de landbouwer is niet afhankelijk van een rijker of machtiger
man en laat zich niet omkopen), maar de rest van de invoeging is op vs. 79 gericht.
Niet alleen de gedachte, maar ook de woordkeus - de afkeer van ‘schijndeugts
kercken twist’ en van elke poging door ‘nieu waangeloof’ een scheiding onder
‘'tvreedsaem Gods volc’ teweeg te brengen - doen meteen aan de ideeënwereld
van Coornhert en Spiegel denken, wat merkwaardig aandoet bij een man die zich
tijdens de godsdiensttwisten een overtuigd contra-remonstrant betoont, als we
Strengholt mogen geloven. Ik heb niet al het werk van de beide Christen-humanisten
dat daarvoor in aanmerking komt, erop doorgelezen om te zien of er misschien een
paar bijna gelijkluidende regels te vinden zijn, maar het WNT citeert bij schijndeugd
Coornhert en bij kerktwist Spiegel; waangeloof wordt daarentegen, in tegenstelling
20)
tot schijngeloof, helemaal niet vermeld . Misschien zou men aan het feit dat de
dichter, afkerig van theologisch geruzie in het algemeen, een vredig kerkelijk
samenleven als een groot goed beschouwt, mede in verband met de politiek-militaire
situatie, een argument kunnen ontlenen voor de stelling dat BW wellicht eerder
omstreeks 1600 ontstaan is, toen de controverse tussen Arminius en Gomarus nog
niet aan de dag getreden was, dan tegen 1610, het verschijningsjaar van de Helicon,
als de kerkelijke twist al ontbrand is en hij waarschijnlijk partij gekozen heeft.

20)

Respectievelijk schijndeugd: WNT XIV, kol. 619; kerktwist: VII, kol. 2295; geloof: IV, kol.
1248-49.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

118
Veel omvangrijker is de uitweiding die Schaghen zich in de vss. 85 t/m 102
veroorlooft:
85 End' of hy schoon den dagh heel overbrengt met ploegen,
Met saeyen, maeyen, oft met speten, delven, loeghen,
so vind hy doch staeg t'huys zijn huysvrau trau en vroed,
Die (teghen als hy komt uyt 'tveld, mat, af en moed)
Een vyer aenleyd, en koockt haar niet ghekochte spijse,
90 En slacht een lam (dat 'tschaep geoond heeft) na lants wijse
Oft een stuck Ossen-vleesch, dat hy heeft self gheweyd,
Oft een salaadjen versch ghepluckt, end' self ghezeyt,
Oft wel een kervelmoes, daar in veel groenigheden,
Tot 'sMensch gesontheyt goed, gescherft zijn en gesneden,
95 Hier toe schenckt sy hem dan haer niet gebraude dranck,
Maar 'toverlecker bloed van zijn hofs wijngaard-ranck,
Oft biedt hem, na zijn lust, uyt 'teenoord potjen aerdigh
'tsoet-sure wey, dat (voor die 't wel mach) veel is waerdig:
Maar 'tsoetste noch van al, is, dat hy, alst hem lust,
100 Snachts sonder ommesien in haar blancke armen rust.
daer hy syn suycker-vreugt (hoewel schaemroot int doncker)
Niet wislen soud', om 'tbruyd-lofs bed van een groot Joncker.

(86. loeghen: opstapelen van turf en hooi
90. geoond: geworpen (voltooid deelwoord v. oonen)
94. gescherft: fijngehakt)
Bij nader toezien blijkt de passage uit tweeërlei regels te bestaan: sommige gaan
rechtstreeks op Horatius' ‘Beatus ille’ terug, terwijl andere als een eigen variatie of
uitbreiding beschouwd moeten worden. Direct afhankelijk van de Epode zijn de vss.
21)
88-90a en via een Hollandse vertaling de vss. 92-94.
Nadat de werkzaamheden van de landman, zij het kort, beschreven zijn, wordt
er in aansluiting bij het klassieke voorbeeld overgegaan op ‘zijn huysvrau trau en
vroed’, die als een goede dochter van Horatius' ‘pudica mulier’ thuis op hem wacht.
Aan Meertens komt

21)

Op nog een paar plaatsen meen ik directe invloed van Horatius' Epode te bespeuren: vs. 5
‘vry van gheld-zucht’ - vs. 4 ‘solutus omni fenore’ (al verschilt de betekenis enigszins) en vs.
41 ‘als d'aldereerste Menschen’ - vs. 2 ‘Ut prisca gens mortalium’.
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de eer toe ontdekt te hebben dat de vss. 92-94, behoudens het verschil tussen
alexandrijnen en decasyllaben, overeenkomen met drie regels uit ‘Den loff eens
22)
Landtmans levens’ , dat is de vertaling van de Epode door de Vlissingse predikant
Abraham van der Mijl:
Een vogel dier my van seer verr' gesonden,
Soud my gewis oock gantz niet beter monden,
65 Dan een Olijff rechts van haer tack geruckt,
Oft een salaed' versch uyter aerd' gepluckt,
Een Kervelmoes, daer in veel groenicheden,
Den mensch gesondt, gescheerft sijn end gesneden:

Deze vertaling, voor het eerst in Den Slach van Lepanten (Middelburg, 1593)
gepubliceerd, werd naderhand achterin Corn. van Ghisteles Horatius Satyrae oft
Sermones opgenomen, de herdruk van een oudere Antwerpse uitgave die in 1599
te Leiden van de pers kwam. Over de betekenis die er aan de overname gehecht
moet worden, durf ik bij gebrek aan gegevens niets te zeggen: heeft Schaghen de
regels in zijn eigen werk te pas gebracht omdat hij ze aardig of treffend geformuleerd
vond, of is het citaat als een hommage aan Van der Mijl bedoeld?
Laat het ‘bloed van zijn hofs wijngaard-ranck’ - stellig een zeer belegen rest van
de ‘horna vina’ die Horatius' vrouw des huizes haar man voorzet - voortreffelijk van
kwaliteit zijn, ‘'tsoet-sure wey’ van eigen bodem, in een ‘eenoord potjen’ opgediend,
mag er blijkbaar ook wezen! De omschrijving tenslotte van ‘'tsoetste noch van al’,
waarmee de vss. 90 t/m 102 vervolgen, is wellicht aan Schaghen's eigen fantasie
ontsproten, al kan het zijn dat die door enige zedige bewoordingen van Pibrac, ik
kan natuurlijk niet zeggen

22)

P.J. Meertens: ‘Bauw-heers wel-leven’. In: Ts 56 (1937). blz. 273-75. Ten onrechte houdt hij
Van der Mijls vertaling echter voor ‘de oudstbekende uit onze taal’ (in: Letterkundig leven in
Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam, 1943. blz.
336), een bewering die G.A. van Es van hem overneemt in GLN. IV, blz. 45. Op enkele
plaatsen blijkt ze namelijk afhankelijk te zijn van Coornherts overzetting van de de 2e Epode,
opgenomen in diens Lied-boeck, dat waarschijnlijk omstreeks 1575 verschenen is (vgl. het
slot van deel II van dit artikel).
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geprikkeld, maar in beweging gezet is. De Franse dichter beschrijft hoe de man,
moe van het dagwerk, het eerst naar bed gaat, zijn vrouw blijft dan nog wat spinnen,
Puis sans faire nul bruit pres du mari se couche,
Desrobant doucement vn baiser de sa bouche:
Le reste par honneur ie ne veux publier,
Mais ie ne puis aussi bonnement oublier
A dire que la nuict leurs amoureuses flames
23)
Esgalent bien souuent les faueurs des grand's Dames:

De overstap van deze inlas naar de volgende, vss. 119-38, is niet groot omdat daar
de degelijke huisvrouw geprezen wordt:
Zijn bed-ghenoodtjen blijft niet loyen lang alleen,
120 Maar trotsende de slaep, springt luchtigh op de been,
End' kleedend', hoeftse niet, talck, loodwit, noch biaken,
Om haer lijfs smetten op het cierlijckst op te maken.
Oft om met salf-vernis, of cier-bedrieghlijck stof,
Te krijghen hier een maar gheleende schoonheyds lof,
125 Noch geen bruyn-glad Christal, om (als een Pauw' hovaerdigh)
Te spieglen thienmael sdaeghs haer wormen aes swartaerdigh:
Maar is vernoeght met haar natuers schoont ongehuert,
Die God haar heeft verleent, end' onvernist lang duert,
Veel min in kleeding gaats' (als pronxters) haar op toyen,
130 Om sien end' om ghesien te zijn als malle doyen,
Die savonts, smorgens, sdaags, gaan slingren over straet,
Recht oft sy boven Mans, heel waren doen en laet,
Maar als huyshoudster kloeck, met opgestroopte armen,
End' opgeschorte rock, gaat sy haar haast verwarmen,
135 Aan 'thuys te schicken op: oft d'elders van het Vee
Te leghen van de melck, end' maackt die weder ree,
(Dewijl sy vrolijck gaat een lieflijck lofsanck singhen)
Om Butter ende kaes te karnen end' te wringhen.

Dit doet aan het slot van Spreuken denken, een Bijbelgedeelte dat in vertalingen
vaak als titel ‘De lof van de deugdzame huisvrouw’ krijgt. Het lijkt geen rechtstreekse
berijming te zijn, maar eerder een

23)

Guy du Faur de Pibrac: Les Quatrains suivis de ses autres poésies. Ed. J. Claretie. Paris,
1874; repr. Genève, 1969. blz. 124.
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variërende uitbreiding naar aanleiding van enkele verzen eruit. Bovendien moet er
een Frans tussenstation geweest zijn, dat bewijst het exotisch aandoende biaken.
Het WNT kent het niet, maar de Dictionnaire de la langue française du seizième
siècle I van E. Huguet (Paris, 1928) geeft het als biaque de betekenis van: ‘fard
contenant du plomb et du zinc’ (blz. 568) - dus: blanketsel, schmink. Dat Schaghen
hier gebruik gemaakt zou hebben van ander werk van Du Bartas - op zichzelf een
mogelijkheid, zie zijn werkwijze in Alckmaar-Beleg (Bijlage III van Strengholts studie)
24)
- is onwaarschijnlijk, omdat de Glossary van de standaarduitgave van diens oeuvre
het woord niet vermeldt.
Er moet dus, zo redeneerde ik, een Franse poëet zijn die een berijming, bewerking
of parafrase van het Boek der Spreuken, met name van hoofdstuk 31:10-31, gemaakt
heeft, welke als voorbeeld of uitgangspunt voor Schaghen gediend kan hebben.
Diens religieuze gezindheid in aanmerking nemend ging ik er gemakshalve van uit
dat het een protestant zou zijn. Nu bestaan er een paar goede studies over de
16de-eeuwse Hugenotenpoëzie: M. Jeanneret, Poésie et tradition biblique au XVIe
siècle (Paris, 1969) en J. Pineaux, La poésie des protestants de langue française
(1559-1598) (Paris, 1971). Ondanks de veelbelovende titel van het eerste werk
leverde het me vrijwel niets op, Pineaux daarentegen vermeldt onder ‘Poésie
réligieuse’ tal van overzettingen en bewerkingen van Bijbelboeken en bijzonderheden
omtrent de dichters. Wat ons onderwerp betreft springt één berijming er onmiddellijk
uit: ‘Les vertus de la femme fidele et bonne mesnagere comme il est escrit aux
proverbes de Salomon’ van de bekende Calvinistische voorman Théodore de Bèze,
volgens Pineaux een ‘cantique sans grande valeur littéraire, mais qui, publié par
Théodore du Bèze en 1556, fut constamment repris dans les chansonniers du
demi-siècle’ (blz. 333). Naar inhoud noch naar vorm biedt dit strofische lied echter
25)
een aanknopingspunt voor de passage uit BW . Een tweede

24)
25)

The works III. blz. 547-64.
Het gedicht werd de eerste maal op een plano afgedrukt, dat gereproduceerd is in F. Gardy:
Bibliographie des oeuvres...de Théodore de Bèze. Genève, 1960. Travaux d'Humanisme et
Renaissance 41. blz. 54.
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gezaghebbende Hugenoot, Simon Goulart, de commentator van La Sepmaine,
droeg aan de destijds populaire verzamelbundel Poèmes Chrestiens de B. de
Montmeja et autres divers auteurs (Genève, 1574) een aantal gedichten bij maar
26)
daaronder is geen berijming van het slot van Spreuken . De overige berijmingen
die Pineaux noemt, zijn in Nederland niet onder ogen te krijgen, omdat ze van
derde-of vierderangs-dichters afkomstig alleen voorhanden zijn in zeldzame
uitgaafjes, die in de Franse bibliotheken en hun depots bewaard worden. Er is één
uitzondering: de Rotterdamse Gemeentebibliotheek bezit Le Thresor de Salomon
27)
van een zekere Paul Perrot, sieur de la Sale (Rotterdam, 1594) , maar bestudering
leidt tot de teleurstellende conclusie dat er geen passages of zelfs maar woorden
in te vinden zijn, die grond kunnen geven aan de veronderstelling dat Schaghen dit
bundeltje gekend heeft. Het spreekt vanzelf dat hij zich ook naar een
rooms-katholieke auteur gericht kan hebben, maar A.L. Mullers, La poésie réligieuse
catholique de Marot à Malherbe (Paris, 1950), waarvan ik hoopte dat het
aanwijzingen zou kunnen geven, blijkt in geen openbare bibliotheek hier te lande
28)
aanwezig te zijn .
Pas nadat het onderzoek in deze richting vastgelopen was, kreeg ik de volledige
tekst van Pibracs Plaisirs de la vie rustique in handen. Tot mijn verrassing trof ik
daarin een huisvrouw aan die zoveel gelijkenis met bauwheers ‘bed-ghenoodtjen’
vertoont dat ze haar zuster zou kunnen zijn. Marion - zo heet ze Se coiffe sans miroir, ne luy chault se parer,
Ne par art les laideurs de son corps reparer:

26)

27)

28)

Een paar jaar geleden heb ik in de Bibliothèque Nationale te Parijs een exemplaar in handen
gehad (signatuur Rés. Ye. 1825). Volgens de Centr. catalogus van de Koninkl. Bibliotheek
in Den Haag bezit de Bibl. Thysiana te Leiden er ook een.
De volledige titel luidt: Le Thresor de Salomon, tire de ses Proverbes, et de son Ecclesiastique.
Le tout reduit en Quatrains et Sonnets. Par Paul Perrot, S. de la Sale, Parisien / Salomons
Schat, Ghetrocken wt syne Spreucken ende de Prediker. Wt den Fransoyschen in
Nederlantschen over-gheset. door Ant. Smijters. Tot Rotterdam. By Jan van Waesberghe,
op de Merct, in de Fame 1594. (Signatuur: 26 E 10). Door Pineaux genoemd op blz. 265.
Blijkens een aanvraagformulier dat in dec. '77 en jan. '78 langs de universiteitsbibliotheken
circuleerde.
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L'Arsenic calciné, le Talc, et la Ceruse,
Et ce dont l'Espagnol en ses pomades vse,
Que les Dames de Court ont si bien retenu,
Pour desguiser leur teint et leur poil ia chenu,
Est par elle ignoré, et ne voudroit pas estre
29)
Que telle qu'il a pleu à Dieu la faire naistre.

In de lof van het buitenleven kan, in navolging trouwens van Horatius die daartoe
zelf al een aanzet geeft, een min of meer uitvoerige beschrijving van de vrouw en
haar werkzaamheden uiteraard heel goed op haar plaats zijn. Verder onderzoek
leert dat de talrijke navolgingen en bewerkingen van het ‘Beatus ille’-thema in de
16de-eeuwse Franse literatuur in verband gebracht kunnen worden met een stroming
die zeer kritisch t.o.v. het hof en de hovelingen staat, ‘un état d'esprit anti-courtois,
30)
pour être plus précis, anti aulique’ om een Frans auteur te citeren, ofwel ‘the
anti-courtier trend’, naar de titel van een fraaie studie die P.M. Smith daaraan
31)
wijdde . De even deugd- als werkzame ‘amie de campagne’ wordt daarin getekend
als de tegenhangster van een leeghoofdige, zich optuttende ‘amie de cour’. Haar
afkeer van schoonheidsmiddelen, het gebruik van een spiegel en van pronkkleding
zijn er net zo stereotiep als de geaffecteerde manieren en geveinsde gevoelens van
32)
de ander. In de teksten die ik kon inzien - voor deze literatuur geldt echter hetzelfde
als voor de

29)
30)
31)
32)

Zie de editie, genoemd in noot 23, blz. 120.
E.V. Telle: L'oeuvre de Marguerite d'Angoulême Reine de Navarre et la querelle des femmes.
Toulouse, 1937. blz. 177.
P.M. Smith: The anti-courtier trend in sixteenth century French literature. Genève, 1966.
Travaux d'Humanisme et Renaissance 84. In het bijzonder blz. 160-66.
Behalve Pibracs Plaisirs heb ik doorgelezen: Ph. Desportes' ‘O bien-heureux qui peut passer
sa vie’ uit ‘Bergeries’, in: Diverses Amours et autres oeuvres meslées, Ed. V. Graham, Genève
etc., 1963. blz. 167-172. (Door C.G.N. de Vooys en P. Valkhoff abusievelijk als ‘Vorlage’ van
BW beschouwd in Uit den ‘Nederduytschen Helicon’ (1610); fragmenten met Franse
parallel-teksten. Groningen etc., 1920. blz. 24-28.) Verder: I. Habert: ‘Louange de la vie
rustique’ in: Trois livres des meteores avecques autres oeuvres poëtiques. Paris, 1585; J. de
la Taille: ‘Le courtisan retiré’ in: Oeuvres complètes. Ed. R. de Maulde, Paris, 1878-82; J.
Vauquelin de la Fresnaie: ‘Satire à Repichon’ en ‘Satire à mons, Le Blois’ in Les diverses
poésies. Ed. J. Travers. Caen, 1870.
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godsdienstige, dat ze in ons land namelijk goeddeels onbereikbaar is - heb ik gezocht
naar juist die vrouw welke zo'n indruk op Schaghen maakte dat hij haar portret
natrok, maar gevonden heb ik haar niet. Na alles wat ik doorgelezen heb, staat het
nu echter wel voor mij vast dat ze uit de landelijke hoek komt en niet van de kant
van ‘la poésie biblique’.
Toen ik erachter gekomen was dat de passage over de afrodisiaca en vergiften
uit Pibracs Plaisirs stamde, was het een tegenvaller dat de lof voor de vrouw die ik
hoopte tevens op het spoor te zijn, daaruit niet afkomstig bleek te zijn. Afgezien van
de vraag aan welk gedicht die dan wèl ontleend is, ligt er in het feit dat Schaghen
blijkbaar over nog een tekst beschikte, m.i. op zichzelf al een probleem. Wat is
immers het geval? Dat een ontwikkeld man omstreeks 1600 een editie van Du Bartas
en van Pibrac bezit, is niet verwonderlijk, want dat zijn auteurs die, mèt Desportes,
toentertijd in de Nederlanden geliefd, althans bekend waren. Maar teksten over de
geneugten van het buitenleven van betrekkelijk onbekende dichters...? Die staan
merendeels in verzamelbundels met rustieke poëzie, waarvan er enige bewaard
zijn, maar komen daarbuiten praktisch niet voor. Zo bezit de Bibliothèque Nationale
in Parijs een uitgave Sur les plaisirs de la maison et vie rustique (z.p.; z.j.), die niet
alleen Du Bartas' ‘Louange de la vie rustique’ en Pibracs ‘Plaisirs’ bevat, maar ook
33)
werk van enkele anderen: Ronsard, Desportes, Binet, Rapin en Hegemon . Als
een dergelijke verzameling Schaghen toevallig in handen gekomen is, kan ik me
voorstellen dat hij lust gekregen heeft de heerlijkheid van het landleven in zijn eigen
taal te bezingen met behulp van het materiaal dat hij voor het grijpen had. Bewijzen
kan ik uiteraard niets, want de gedichten van Binet, Rapin en verscheidene anderen
ken ik niet, ik kan mijn gissing zelfs ternauwernood aannemelijk maken, het is een
hypothethische mogelijkheid (om het heel voorzichtig te formuleren) als we zoeken
te verklaren hoe Schaghen uit tenminste drie Franse bronnen putten kon.

33)

Genoemd door D.B. Wilson in Descriptive poetry in France from blason to baroque. blz. 179
Het liefst zou ik ‘Les plaisirs de gentilhomme champestre’ van Nicolas Rapin inzien, volgens
Wilson ‘the most unashamedly rustic of all these poets’ (blz. 183).
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Tot slot zorgen de laatste vier regels nog voor een verrassing:
Want of de werld vast raast, dees Man leeft stil in ruste,
150 Ghebruyckend' eerlijck van zijn haaf zijns herten luste,
En danckt Godt, die hem gheeft te leven (tot zijn deel)
Hier als in't Aerdsch, end' hier na Hemels lust-hof eel.

Ze zijn namelijk onmiskenbaar ingegeven door het slot van de berijming van Horatius'
Epode die Coornhert gemaakt heeft:
raas tal de werld, dees man leeft stil in luste,
velt God het hoogh, hy houdt hem neer in ruste,
hof licke pracht, haat hy, en draaght hem buurlyck.
slach tende heel, ons Voorouders natuurlyck.
65 coorn wyn en kleed vernoeght zijn lijf gestadich
hert zin en moet danckt God, diet geeft genadich.

(De tekst is ontleend aan de hieronder te noemen uitgave van Horatius' Satiren)
De beginlettergrepen zijn met een afwijkende letter gedrukt, om te laten uitkomen
dat de maker zijn overzetting bestemde voor Raasvelt en ene Hofslach, waarschijnlijk
twee goede bekenden van hem (Coornhert heeft tenminste zijn Lied-boeck
opgedragen aan Maria Hannemans, huisvrouw van Mr. Antonis Hofslagh). Schaghen
die natuurlijk geweten heeft wat dergelijke lettergrepen betekenden, zeker als ze
aan het einde van een gedicht voorkomen, trekt zich van de toespeling op de namen
niets aan en verplaatst raast en hof. Men kan ook eigenlijk niet zeggen dat hij het
slot van Coornhert overgenomen heeft, maar evenmin ontkennen dat hij er gebruik
van maakt.
34)
Coornherts vertaling is opgenomen in zijn Lied-boeck, waarvan de verloren
gegane eerste druk naar algemeen aangenomen wordt van 1575 dateerde, maar
is ook afgedrukt achterin Cornelis van Ghisteles Horatius Satyrae oft Sermones, in
1599 te Leiden uitgegeven. Hetzelfde boekje dat Abraham van der Mijls ‘Den loff
35)
eens Landtmans levens’ bevat !

34)
35)

Vgl. J. Koopmans: ‘Opmerkingen bij Coornherts “Beatus ille”’. In: Ntg 4 (1910). blz. 113-25,
179-91.
Strengholt heeft ontdekt dat Schaghen het voorbeeld voor verscheidene gedeelten van
Alckmaar-Beleg in een vijftal andere gedichten van Du Bartas vond, o.a. in ‘La Lepanthe’, de
vertaling van een dichtstuk over de slag bij Lepanto door de Schotse koning Jacobus VI. A.
van der Mijl heeft datzelfde werk in het Nederlands overgebracht en tezamen met andere
verzen van zijn hand, waaronder ‘Den loff eens Landtmans levens’, onder de titel Den Slach
van Lepanten in 1593 te Middelburg het licht doen zien. De schr. neemt aan dat de dichter
die uitgave ‘natuurlijk’ (blz. 31) gekend heeft, maar zolang niet aangetoond is dat hij van de
Nederlandse Slach van Lepanten gebruik gemaakt heeft - en de schr. rept daarvan niet -,
behoeft hij die niet gekend te hebben, omdat zowel Coornherts als Van der Mijls overzetting
van Horatius in de uitgave van Van Ghisteles Satyrae-vertalingen uit 1599 opgenomen zijn.
Dan zal Schaghen dat boekje wel voor zich gehad hebben, denk ik.
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III
Zo blijkt BW een mozaïek te zijn, bekwaam samengesteld uit met zorg bijeengezochte
en geplaatste stukjes van verschillende herkomst. Een schoolvoorbeeld van wat
men een dissimulatieve imitatio zou kunnen noemen. Deze term die op het eerste
gehoor pleonastisch aandoet, omdat de overeenkomst tussen een navolging en het
oorspronkelijke bij een imitatio immers nooit zo ver mag gaan dat de gelijkenis
meteen in het oog springt, lijkt me desalniettemin bruikbaar om een werkwijze aan
te geven waarin omzettingen, uitbreidingen en bekortingen, afgewisseld met inlassen,
ontleend aan of geïnspireerd door andere bronnen de gelijkenis met het origineel
36)
verdoezelen. Zulks ter onderscheiding van de zogeheten creatieve imitatio waartegen overigens eenzelfde terminologisch bezwaar ingebracht kan worden welke de stof, aan een enkel voorbeeld ontleend, op zo'n eigen en vrije wijze verwerkt
dat de herkomst evenmin gemakkelijk te raden valt. Het zal duidelijk zijn dat deze
beide vormen van imitatio geen volstrekte tegenstelling vormen; het gaat om relatieve
waarden, om dominerende trekken: in het ene geval van navolging zal de
dissimulatorische tendens overheersen terwijl in een ander het creatieve element
meer op de voorgrond treedt. Uitgebreid onderzoek zou moeten aantonen of mijn
vermoeden juist is dat de dissimulatieve imitatio karakteristiek is voor de wijze
waarop auteurs uit de periode waarin de Renaissance in onze letteren doordringt,
te werk gaan. Vol geestdrift voor wat ze aan nieuws en schoons bij de klassieken
of buitenlandse modernen aan-

36)

C.A. Zaalberg introduceerde de term in ‘Das Buch Extasis’ van Jan van der Noot. Assen,
1954. blz. 118-22.
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getroffen hebben, beperken ze zich niet tot een enkel voorbeeld, maar springen ze
onbekommerd overnemend en weglatend, veranderend en combinerend met al het
materiaal om dat ze ter beschikking hebben. Schaghens trant van werken doet
denken aan de manier waarop Van der Noot elementen van verschillende afkomst
in de commentaar van Het Theatre bijeenbrengt en waarop Rodenburgh zijn
37)
Eglentiers Poëtens Borstweringh samenstelt . Dat Schaghen, Du Bartas navolgend,
zich tevens van andere teksten bedient, zal ook wel gezien moeten worden als een
poging zijn voorganger te overtreffen door de stof uit te breiden en zo te verrijken.
Met alle ontleningen, uitweidingen en ‘citaten’ (waarmee ik de regels bedoel die
uit het werk van Van der Mijl en Coornhert overgenomen zijn) is BW in zijn geheel
een variatie op het thema dat Horatius met zijn befaamde Epode aangeslagen heeft.
Al imiterend en variërend heeft Schaghen zijn werkstuk een eigen samenhang weten
te geven: gelukkig de bauwheer die zich, zonder vrees voor vergiftiging, met de
produkten van zijn eigen grond voedt; in een vertrouwde omgeving geniet hij van
de heerlijke natuur en de zuivere buitenlucht; rijk is hij niet, maar hij heeft genoeg
aan wat het land hem oplevert, zonder zich van machtigen afhankelijk te voelen;
thuis wacht hem zijn zorgzame vrouw met wie hij de nachten deelt; niet door een
krijgstrompet gewekt, gaat hij 's morgens jagen of vissen, terwijl zijn vrouw, geen
langslaapster of ijdeltuit, zich bedrijvig aan háár werk begeeft - wie zou zo'n leven
van rust en tevredenheid niet wensen?!
Lateren - ik denk aan Vondel, Luyken, Poot e.a. - hebben eveneens vertalingen
of bewerkingen gemaakt van het slot van La Sepmaine III of de tweede Epode gezien de overeenkomst in thema en motieven neem ik die nu maar even samen
-, welke een grotere

37)

Zie S.F. Witstein: De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot; bronnen en
bewerkingswijze. Utrecht, 1965. Utr. Publ. v. Algem. Lit-wetensch. no. 8, en Bronnen en
bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-weringh
(1619); het proza-betoog en de emblemata. Amsterdam, 1964. Meded. Kon. Ned. Ak. v.
Wetensch. afd. Letk. N.R. deel 27, no. 6.
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bekendheid genieten, maar wat ik bij hen wel eens mis is de ernst waarmee
renaissancisten als Coornhert, Van der Mijl, Schaghen en men zou ook aan Karel
van Mander met zijn Bucolica- en Georgica-vertalingen kunnen denken, het thema
behandelen. Een ernst die eensdeels te danken is aan de eerbied waarmee ze
tegen de klassieke voorgangers opzien en die anderdeels voortkomt uit het verlangen
waarmee ze, levend in een roerige en gewelddadige tijd, gelóófd hebben in het
38)
ideaal van een rustig bestaan te lande dat ‘Beatus ille’ hun voorhield . Wat BW in
het bijzonder aantrekkelijk maakt is dat in de literaire schildering van de geneugten
van het buitenleven, in klassieke trant bij Horatius en met seigneuriale allure door
Du Bartas, hier en daar ineens de realiteit van het Hollandse boerenbedrijf
doorbreekt, zij het dat die stukjes concrete werkelijkheidsbeschrijving zich niet altijd
harmonisch in de eeuwenoude letterkundige traditie voegen: in het idyllische
landschap stoort een boer die op klompen rondloopt.
Aan het slot van zijn studie komt Strengholt, alle imitationes in Schaghens
dichterlijk oeuvre, dus zowel in BW als Alckmaar-Beleg, overziende, tot de conclusie
‘dat de dichter voor al die navolgingen genoeg had aan één boek, een exemplaar
van een van die talrijke uitgaven van Du Bartas' verzamelde gedichten uit de
decennia rond de eeuwwisseling (1600)’ (blz. 32). Wat de navolgingen van die
Fransman betreft, kon hij daarmee inderdaad volstaan. Maar zoals we gezien
hebben, zullen er daarnaast op zijn minst nog drie à vier boekjes op zijn tafel gelegen
hebben: een of twee met rustieke poëzie, de editie-1599 van Van Ghisteles Satyrae
en een uitgave van Horatius' dichtwerken in het Latijn.
Inst. De Vooys
W. VERMEER
Utrecht

38)

De situatie hier te lande komt mutatis mutandis overeen met de periode van de
godsdienstoorlogen in Frankrijk. Zie voor de populariteit van Horatius daar: R. Lebègue:
‘Horace en France pendant la Renaissance’. In: ts. Humanisme et Renaissance 3 (1936).
blz. 141-64, 289-308, 384-412.
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Expositio in Psalterium Davidis van Ludolphus van Saksen in het
Middelnederlands
Waar Ludolphus in de Nederlanden zo'n grote roem heeft verworven door de
bewerkingen van zijn Vita Christi als het Bonaventura-Ludolphiaanse Leven van
Jezus en het Notabel boec vanden leven ons heeren Ihesu Christi, vergeten wij
welhaast, dat hij met zijn Expositio in Psalterium Davidis zeker evenveel naam heeft
gemaakt.
1)
Sister Mary Bodenstedt spreekt naast vele handschriften over talloze drukken tot in 1891 toe! Ook hier te lande bezitten we handschriften en uitgaven van dit werk.
De Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage herbergt een manuscript uit de collectie
Weesp (70 E 24, cat. 55), de Universiteitsbibliotheek te Utrecht heeft er eén van de
hand van Theodoricus van Heusden, gedateerd 1471, dat stamt uit de bibliotheek
van de Reguliere Kanunniken te Utrecht (cat. 244). Ook de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel bezit twee exemplaren (3561 en 5558, het eerste uit Rooclooster). Al
deze handschriften werden in de 15e eeuw geschreven.
In Utrecht kon ik ook de allervroegste druk, van Pt. Drach te Spiers van 1491
raadplegen. In de stadsbibliotheken van Deventer en Middelburg zijn eveneens
drukken van de Expositio te vinden.
Ludolphus liet aan zijn uitgebreid commentaar een proloog vooraf gaan. Het
eerste gedeelte hiervan is een soort ‘lof der psalmen’ en wordt door M. Bodenstedt
tot Ludolphus' fraaiste stukken gerekend. In het tweede gedeelte behandelt hij de
werking en waarde van de psalmen en schenkt zeer veel aandacht aan de diverse
auteurs. Hij bespreekt ook het gebruik in de liturgie en weidt lang uit over de wijze
waarop de psalmen uitgelegd moeten worden. Het is niet verwonderlijk,

1)

Sister Mary Immaculate Bodenstedt, S.N.D.A.M., The Vita Christi of Ludolphus the Cartusian.
(Studies in Medieval and Renaissance Latin language and literature, vol. XVI p. 11). The
Catholic University of America Press, Washington D.C. 1944.
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dat de schrijver van de Vita Christi deze gezangen zoveel als mogelijk in de sfeer
van het Nieuwe Testament trekt en in nauw of direct verband brengt met Christus
en Zijn Kerk.
Aan het eind vermeldt hij in het kort de opzet en indeling van zijn Expositio. Aan
het commentaar van iedere psalm apart zal hij een titulus meegeven, een opschrift
dat de door hem getrokken verbindingslijn naar het Nieuwe Testament aangeeft.
(Slechts hier en daar, vooral bij de laatste psalmen, tonen deze tituli overeenkomst
met de opschriften in de Vulgaat). Dan zal hij de materia, het thema aangeven om
voorts de intentio in generali et in speciali en tenslotte de bijpassende gebeden,
door hem zelf geschreven, te laten volgen.
Laat Ludolphus zich in de eerste helft van de proloog, net als in de gebeden in
de Vita, vrij lyrisch gaan, in het tweede gedeelte en in het eigenlijk commentaar is
hij weer de bekende man van de punten, de opsommingen en de reeksen citaten.
Hij noemt Hieronymus, Augustinus, Leo, Cassiodorus, Gregorius, Isidorus en
Beda. In het voorwoord van de druk van Spiers 1491 wordt nog de door Ludolphus
2)
niet met name geciteerde Petrus Lombardus vermeld .
Ondanks de duidelijk aangetoonde populariteit van dit werk, vond ik noch bij
3)
Bodenstedt noch in de Dictionnaire de Théologie Catholique enige aanwijzing, dat
dit commentaar ooit in de volkstalen vertaald zou zijn. Het was vermoedelijk te zware
4)
kost voor hen, die niet bij machte waren het Latijn te beheersen. Alleen Willem Moll
noemt in De boekerij van het St Barbara-Klooster te Delft in de tweede helft der
vijftiende eeuw onder nr 11: iij sticken van die quinquagena, dat sijn die gloesen
van die souter. Moll veronderstelt, dat hier de vertaling van Ludolphus' Commentaar
bedoeld is, waarvan hij tevens 11 drukken tussen 1491 en 1645 vermeldt.
Het was dan ook verheugend in hs 133 C I van de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage een, helaas slechts gedeeltelijke, vertaling

2)
3)
4)

Zie noot 1.
Paris 1926, col. 1069-1070.
Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, dl I,
Amsterdam 1858 p. 1-60.
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aan te treffen. Het boek is ‘vergadert’ door Lijsbeth Molyn. Zij nam van het
commentaar het gedeelte sententia in speciali in het latijn over, vertaalde bijna
volledig de proloog en verder alle tituli en gebeden. Ik neem althans aan, dat Lijsbeth
zelf deze gedeelten vertaalde. Een doorslaggevend bewijs is hiervoor niet; maar
waarom zou zij - zo er een vertaling van Ludolphus' werk in omloop was, hetgeen
zuiver hypothetisch is - het commentaar weer in het Latijn vertaald hebben of uit
een Latijnse versie hebben overgenomen? Blijft natuurlijk de mogelijkheid, dat
iemand vóór haar deze keuze heeft gedaan. Zolang we echter geen enkel ander
spoor van een vertaling van de Expositio hebben gevonden, blijf ik Lijsbeth als de
vertaalster en ‘vergaarster’ beschouwen.
Zij is begonnen het commentaar over de gehele bladzijde te schrijven. Helaas
ontbreken er enkele folia aan het eind van het commentaar op de eerste psalm.
Dan zien we echter, dat zij een andere methode is gaan volgen, tenminste dat lijkt
wel zo. Het blad telt nu twee kolommen. Links geeft ze Ludolphus' titel in het latijn,
dan volgt de psalm (naar de Vulgaat) en daaronder het bijbehorend gebed. Rechts
staat deze zelfde tekst in haar eigen vertaling. De marges vulde ze met het
commentaar, wat het gemakkelijk verstaan van deze tekst wel niet bevorderd zal
hebben. Om haar minder geleerde medezusters iets van Ludolphus' tekst te laten
proeven heeft ze titulus, psalm en gebed als één geheel opgeschreven. De
geleerdere zusters konden bij de latijnse psalm de sententia in de marge opzoeken.
Op den duur werd dit gekriebel in de kantlijnen ondoenlijk en is ze op een andere
werkwijze overgegaan: eerst de titel en psalm (tweetalig) in twee kolommen, dan
het commentaar over de gehele bladzijde, besloten met het gebed, wederom in
twee kolommen, links latijn, rechts middelnederlands. (F. 150 v) We bezitten dus
nu weer een gebedenreeks van Ludolphus, mét de titels in het middelnederlands.
En passant schonk Lijsbeth ons nog een ‘eigen’ psalmvertaling.
Gelukkig heeft ze de belangwekkende proloog bijna in zijn geheel vertaald. Aan
het slot van het eerste ‘lyrische’ gedeelte hiervan, geeft de Spiers-druk een klein
citaat van Cassiodorus, dat er, - na de prachtige climax - nietszeggend bijbungelt.
Het is vermoedelijk een
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bladvulling van de drukker, want het ontbreekt in de handschriften, welke ik in Den
5)
Haag, Utrecht en Brussel raadpleegde. Ook de tweede helft vertaalde zij, maar
liet Ludolphus' uiteenzetting aan het slot, hoe hij zijn commentaar wilde inrichten,
vervallen. Ze nam immers alleen de sententia in speciali over!
Daarvoor in de plaats geeft ze een citaat uit Bernardus en een aanwijzing hoe in
de psalmen de personen verwisseld worden, d.w.z. hoe David soms spreekt in de
persoon van Christus, soms van God de Vader tot Christus en ook als David tot
God en tot het volk. Wellicht was Lijsbeth Molyn bang, dat de titels en gebeden van
Ludolphus, zo sterk afwijkend van de opschriften van de Vulgaat, zowel in strekking
als persoonsaanduiding, haar medezusters in verwarring zouden brengen.
Alvorens wat dieper in te gaan op taal, vertaling en vooral op de proloog, laat ik
allereerst een korte beschrijving van het handschrift volgen.
's-Gravenhage Koninklijke Bibliotheek, hs. 133 C 1 (cat. nr. 35)
Pap. en 1 Perk, 2e helft XV (Watermerk zeer kleine vaas met bloem, niet in Briquet,
evenmin als zeer slank ossekopje, dat nog het meest gelijkt op: G. Piccard, Die
6)
Ochsenkopf Wasserzeichen nr. 301 en 302, 1442-1444, Duitsland, Zwitserland).
Moderne foliëring, waarbij f. 34 en 86 twee maal zijn opgetekend en het laatste
afgeschreven blad niet is meegeteld: 367ff. (cat. 364): 1. IV + 1 (perk.), IV, IV - 2,
IV, V, 3IV, IV - 1, 6 IV, IV - 1, 2 IV, IV - 1, 15 IV, IV + 1, 10 IV, IV - 1. 289 × 194 mm.
Met inkt afgeschreven en omlijnd: 200 × 137 mm. en 200 × 61, 15, 61 mm.
Signaturen en custoden. Voor- en achterin 2 nieuwe schutbladen.
BAND. Nieuwe band, rug perk., borden met papier beplakt. Bladen bij touw vaak met
reepjes papier versterkt en soms wat aan elkaar geplakt.
SCHRIFT. Krachtige, duidelijke bastarda met donkere inkt geschreven. Commentaar
in lichtere inkt dan psalmen en gebeden. In marge kleinere

5)
6)

In Brussel kon ik slechts hs 5558 raadplegen, daar het andere was uitgeleend.
Stuttgart 1966, Band I.
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maar zelfde bastarda (geen cursief). Het Latijn in de linker kolom, soms zeer
gespatiëerd geschreven om hetzelfde niveau aan te houden als het meer ruimte in
beslagnemende Middelnederlands rechts, dat dus vermoedelijk éérst werd
geschreven. Verbeteringen en aanwijzingen van dezelfde hand; zoals op F. 11 v in
ondermarge, waar zij zich in de verdeling van het katern vergist had: keert om
volghende die V (welke dan bovenaan 13r is herhaald). Opschriften en alle tituli in
rood, evenals de lombarden, 1-2rr. hoog. Initiaal, 4rr. hoog, met eenvoudig gekleurd
penwerk, bloem in oog. Kleinere initialen tellen 3rr. hoog. Opschriften en namen
soms onderstreept.
HERKOMST. Brabants nonnenklooster? F. 3: Desen boeck heft ghescreuen ende
met (boven regel bijgevoegd) groeten aerbeyt vergadert onse gheminde mede suster
7)
lijsbeth molyn. Ende dat inden tijt dat sij aen die schiue diende. Ende sij heeft
begheert dat desen boeck altoes op den choer sal ligghen, omtrint oft (ende
doorgestreept; in marge: oft) voer die priorinne op dat een yeghelijc daer in mach
vinden na sijn beliefte. Ende sij bidt ende begheert zeere oetmoedelijc uwer alder
deuoet ghebeth voer haer arm ziele, die v oec wilen inden last der priorinscap
onweerdich ghedient heeft, xxxiii
Daaronder: Requiescant in pace Amen
Gezien de nederige formulering lijkt het me niet uitgesloten, dat dit op dictaat van
Lijsbeth zelf, of naar voorbeeld van een vroegere inscriptie in haar hand, is
bijgeschreven.
De Koninklijke Bibliotheek heeft dit hs. verworven uit de coll. Acqoy (zie: Verslag
Kon. Bibl. 1897 p. 18 v. nr 22). Van zijn hand kan de aantekening op het nieuwe
schutblad betreffende het woord Collectarius zijn.
Van dr J. Deschamps ontving ik nog de volgende gegevens betreffende vroegere
veilingen waarop dit handschrift te koop is aangeboden: Cat., Antwerpen, Pierre
Kockx, 1879, p. 50, nr 639. Cat., Chanoine M., 1882 p. 34, nr 610. Cat., Antwerpen,
P. Kockx, 1884,

7)

schive = beweegbaar venster waardoor in een klooster boodschappen worden aangenomen.
(J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, 's-Gravenhage 1932, p. 522).
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p. 54 nr 546. Supplément au No. 199 du Bulletin mensuel d'une belle collection de
livres rares en vente aux prix marqués, à la librairie Jos. Kockx, 1885, Anvers, p.
24, nr. 249

Inhoud
Twee nieuwe schutbladen. zie: herkomst.
F. 1: Hierop is een stuk papier geplakt, waarop in latere hand geschreven is:
Declaration des indulgences que lon gaigne a la mesure de la grandeur ou
hauteur de notre Seigneur Jesu C.
F. 1v: onbeschreven.
F. 2r-v: onbeschreven.
F. 3: Desen boeck heft ghescreuen - (zie onder herkomst).
F. 3v: onbeschreven.
F. 4r: Hier beghint dat prologus des Eerwerdeghen mans ludolphi op den souter
davids (laatste vier woorden in kleine letter bijgeschreven).
GHelikerwijs dat hemels broot ghegheuen in voerleden tiden den kinderen van
israel, hadde in hem waellusticheit ende allen smaeck der sueticheit,F. 8r: Aldus es den tytel dees boecks Hier beghint den boeck der ymnen of der
alleensprekinghen des propheten van xpo Hi seet den boeck niet boeken, (Tweede deel van Ludolphus' proloog).
F. 18v: Sinte bernaert seet. In voertijden was mij tullius zeer suete, syrenes
hoerde ic gheerne, F. 19r: Weet dat dauid in sinen souter die personen somwilen verandert.
(aanwijzing, waarschijnlijk van Lijsbeth Molyn; zie boven).
F. 19v: onbeschreven.
F. 20r: Beatus est vir. (Begin van commentaar op psalm 1).
F. 20v: dit commentaar houdt onderaan het blad op bij: et alios cognoscere F. 21v: na tekst verlies: Reges eos in virga ferrea -; daarnaast: Du selt hen
regeren in dyseren roede, - (Ps. 2 vers 9. In de bovenmarge begint het
bijbehorend commentaar)
F. 32v: Niet eén gebed, maar twee gebeden van Ludolphus op psalm 16 staan
hier midden tussen vers 6: tuam mihi, en vers 6: exaudi verba mea.
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F. 38v: het gebed bij psalm 20 en de titulus van psalm 21 staan hier midden
in psalm 20 vers 10.
F. 149v: onbeschreven.
Hier mist de titel van psalm 109 en de psalm zelf.
F. 150r: boven aan het blad het restant van het commentaar op psalm 109 en
aansluitend het gebed op deze psalm. (Ik houd mij aan de Vulgaattelling der
psalmen).
F. 269v: O heere alder suetste melodie onser armonien die onser herten die
suete sanghe nv met weenen, nv met suchten ghebiet gheoeffent te werden,
wi bidden verleent op dat als wi die met gheesteliker begheerten singhen,
metten eweghen choren inghesaeyt moegen (in margine) di met allen heileghen
louen. (Slotgebed van Ludolphus).
F. 270r: Oratio post totum psalterium (links) Een ghebet na die psalmen (rechts)
O omnipotens et misericors dominus, - O almechteghe ende ontfermherteghe
heere ic bidde oetmoedelijc dijnre goedertierenheit dattu mi dinen knecht
verleent di salichlijc te dienen, - Dit gebed niet in de latijnse handschriften of
druk van Ludolphus' Expositio.
Onderaan: Ter quinquagenos dauid canit ordine psalmos.
Versus bis mille. sexcentos sex canit ille. (Ook in latijnse hss.)
F. 270v: onbeschreven.

Alle volgende teksten zijn in twee kolommen geschreven, links latijn, rechts
middelnederlands.
F. 271r: (Cantica) In desen sanghe bewijst die prophete hoe dat die van egipten
hen bekeeren ten heere, ende hi wordt ghehadt in ysaie int .xlj. c. Ic sal di
belien heere want du mi tornich best gheweest F. 282v: (Te deum) Dit es sinte augustinus ende ambrosius lof van hen beiden
ghemaect na sint augustijns doepsel, bi welken een deuoet mensche hem
dicwile verwecken. Di god louen wi. F. 283v: (Symbolum, ps. Athanasium) Dese cymbalum (in latijn links ook:
cijmbalum) maecte die salege bisscop athanasius ten loue ende glorien der
alder heilichster ende onuerscheydender driuuldicheit -

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

136
F. 284r: Quicumque uult - Soe wie behouden wilt sijn, F. 286v: (Breviergebeden voor gehele jaar) Dominica prima in aduentu domini
nostri oracio. (geen titel in middelnederlands).
Excita domine potenciam -. Verwect heere dijn macht ende comt, (De capittelen
en collecten beginnen op F. 326v)
F. 344r: Incipit cursus beatae mariae uirginis (deze titel niet in
middelnederlands). Heere du sels opdoen mijn lippen. Ende mijn mont sal
condeghen dinen lof God aendincke in mijn hulpe.
F. 349v: (Vigilie) Kyrieleyson. Make behouden dijn deernen, mijn god hopende
in di.O heere sende ons hulpe vanden heileghen, F. 360r: Incipiunt commendaciones (links): pro defunctis. Hulpt alle gods
heileghen comt te ghemoete ynghelen des heren F. 362 en volgende folia: onbeschreven.

TAAL. Het ligt niet in mijn bedoeling waar ik dit handschrift niet uitgeef, maar er
slechts de aandacht op wil vestigen, om een nauwkeurige beschrijving van de taal
te geven. Aan de hand van de door A. van Loey in zijn Middelnederlandse
8)
Spraakkunst aangegeven eigenaardigheden, welke een kenmerk kunnen vormen
voor een dialect, hoop ik enige argumenten aan te voeren, welke mijn voorzichtige
vraag hierboven: Brabants Nonnenklooster? (zie: herkomst) aannemelijk mogen
maken.
De voorbeelden heb ik steeds uit Lijsbeths eigen vertaling van de gebeden op de
psalmen gekozen. Met opzet níet uit de psalmvertaling, omdat ze daar wellicht
invloed kon ondergaan van een bekende vertaling.
Er is rekking van ă in: aerbeid, lantscaep, saechtmoedicheit, saechtmoedich,
saechter. Volgens Van Loey, Klankleer p. 11-12, Limburgs naar het Westen toe
afnemend. Door Umlauts-e ontstonden hier: verstennisse, netten (nat maken),
gheslechte. (Gelders, Limburgs, Brabants.) Naast: almachtich ook almechtich. Ik
heb echter de indruk dat de a-vormen overheersen. (Van Loey, p. 14-15)

8)

Dr A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst, II Klankleer, Groningen 1976.
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Het handschrift heeft echter niet: sterc, maar starc, en volgt hier dus niet de meer
Oostelijke tendens. (p. 16)
We vinden heel vaak: worden, onderworpt, een Hollandse eigenaardigheid. (p.
20) Voorts vele i-vormen: sinden, inghel, ynghel, ynde, aendincke, verlingen,
verhinghe. Deze vormen komen vooral in Brabant, maar ook in Holland voor. (p.
21)
Hiernaast treffen we aan: hulper, hulpe, ghehulpen, hulpende, welke eveneens
het meest in Brabant worden aangetroffen; minder in Holland. (p. 22)
Bij de lange vocalen ook voorbeelden van Umlaut van de a: verveerlijc,
meechdeliker. Deze Umlaut overigens lang niet overal consequent toegepast. (Limb.
Brab.) Daarnaast het Hollandse: verdreghen (ook p. 42)
Eén keer trof ik: wienen (schreien) aan, dat weer naar het Hollandse wijst. (p. 47)
Het suffix -lijc of like wijst in dezelfde richting. (p. 58)
Verder vinden we naast: nyewe, nyewicheit: vernuwe, nuwen. Zo naast elkaar
komen deze vormen in Brabant voor. (p. 61)
Brabants zijn ook: behuede, ondersueken, sueticheiden. Ook: verhoede, maar
de ue-vormen hebben verreweg de overhand. (p. 73)
De spelling van uu is wisselend: ghetughen, buegen, huysen, druisticheit. Er valt
dus niets zekers te zeggen. We kunnen deze vormen in Brab.-Holl. teksten
verwachten. (p. 74) Het handschrift heeft consequent de ou-vormen, betrouwen,
getrouwe enz. (Brab. p. 77) De t valt soms weg voor s in de uitgang: ghequest,
gheslechs, nachs, dus niet in de absolute Auslaut, hetgeen door Van Loey Limburgs
wordt genoemd. (p. 110) Hypercorrect: kelct. De taal van dit handschrift mist
overigens alle bekende Limburgse kenmerken als: -ich, -alt, -oltvormen.
Gaan wij nu dit lijstje nog eens na, dan zou ik een Brabantse herkomst, mogelijk
noordelijk (gezien enige Hollandse of óók Hollandse eigenaardigheden),
veronderstellen.
VERTALING. Alvorens op de wijze van vertalen in te gaan, laat ik er hier een proeve
van volgen en wel: psalm VI met titel en bijbehorend gebed. Ik koos deze psalm
omdat deze ook is afgedrukt in C.H. Ebbinge
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Wubben's Over Middelnederlandsche Vertalingen van het Oude Testament in vijf
9)
versies alsook bij C.C. de Bruin in Bijdrage tot de geschiedenis der
10)
Middelnederlandse Psalmvertalingen (vier versies), zodat de kenners van
Bijbelvertalingen in de gelegenheid zijn, het een en ander te vergelijken.
F. 23r: Een bedinghe des ghewarichs berouwichs oft penitencie doende, ende gods
ontfermherticheit aenroepende, ende dander met sinen exempel toeradende op
datse ghelikerlijc doen.
Here in dine verbolghentheit en erguere mi niet, noch in dinen toorne en berespe
mi niet Ontfermt mijns heere want ic siec (f. 23v) ben (onder bij geschreven), maect
mi ghesont heere want (alle, doorgekrast) mijn beene sijn ghestoert Ende mijn ziele
es zeere ghestoert, ende du heere hoe langhe Keert omine heere ende verlosse
mijn ziele, maect mi behouden om dijn ontfermherticheit (dijn ontfermherticheit
bijgeschreven). Want nyement en es in die doot die dijns ghedincken sal, maer wie
sal in der hellen di belien Ic hebbe gheaerbeyt in mijn suchtinghe ic sal mijn bedde
wasschen bi elcken nachte, met minen tranen salic netten mijn bedde Van
verbolghentheit es mijn oeghe bedroeft, ic (be, doorgeschrapt) veroude onder alle
mijn viande Gaet alle van mi die boesheit wercken, want die heere heeft verhoert
die stemme mijns geweens Die heere heeft verhoert mijn bedinghe, die heere (hee,
doorgeschrapt) heeft mijn ghebeth ontfaen.
Alle mijn viande moeten hen scamen ende werden anxtelijc verstoert, si moeten
werden bekeert ende scamen hen zeer snellijc.
(links: oratio ludolphi)
O god verhoerder van allen, onse oetmoedege screyende stemme wilt verhoeren,
ende verleene onse crancheiden eweghe ghesontheit, (f. 24r) op dat als ghi
weerdichlijc die versuchtinghe ons aerbeyts ontfanghes, met dijnre ontfermherticheit
ons altoes vertroestes, overmids.
Bij vergelijking blijkt duidelijk, dat Lijsbeths psalmvertaling steunt op

9)
10)

Diss. Leiden 1903, 's-Gravenhage, p. 176-177 en 192-195.
In Bundel Opstellen van Oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr C.G.N. de Vooys, Groningen
1940, p. 71-72.
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11)

die in Hs. Brussel K.B. 610; volgens Ebbinge Wubben een onafhankelijke redactie .
Dat zij deze vertaling wat wij noemen ‘in het achterhoofd’ had, maar zeker niet onder
ogen, laat zich gemakkelijk verklaren uit alle latinismen. Om enige voorbeelden te
noemen: erguere (zie boven. ps. VI, 1); erroren, aspidi (adder) dirigeer, persequeren,
reformeren, resideers, disponeerder, destrueerder enz. Omdat zij de psalmen
natuurlijk kende, verloopt dat onderdeel van haar vertaling aanmerkelijk vlotter, dan
haar weergave van het latijn van Ludolphus' gebeden. De vertaling is inhoudelijk
meestal correct, soms zo letterlijk, en het latijn woord voor woord op de voet volgend,
dat de middelnederlandse zinsbouw teloor gaat. Ik vraag me af of de ongeletterde
zusters deze moeizame vertaling hebben kunnen volgen.
De grootste moeite heeft ze gehad met de ablativus absolutus en de participia,
welke Ludolphus veelvuldig gebruikt. Het was haar gewoonte om na dergelijke
constructies het onderwerp uit het begin van de zin nog eens te herhalen, wat
bepaald geen elegant effect had, zoals: f. 86r (bis) O hemelsche coninc verleene,
op dat wi ghevrijt vander droecheit der sonden metter vloet dijnre ontfermherticheit
ouervloedichlijc bestort, wi moeghen verdienen vet te werdene, op dat wi met dinen
heileghen lof singhen moeghen -.
In haar woordkeus maakt ze slechts een enkel foutje, zoals: f. 269v, waar ze ‘insiti’
in plaats van ‘inserti’ vertaalde: inghesaeyt.
PROLOOG. Verreweg het beste heeft Lijsbeth Molyn de proloog vertaald, waar echter
direct bij moet worden aangetekend, dat ook Ludolphus hier op zijn best is. Het
eerste gedeelte, (dat ik hieronder afdruk), neemt aan warmte en vaart toe, om
tenslotte tot een mooie climax te geraken, waar Ludolphus Augustinus citeert: Hier
om vanden loue ende vanden saleghen doechden der psalmen seet sinte augustijn.
(f. 6 r. p. 16)
Dit is echter de In Librum Psalmorum Prologus van pseudo-Augustinus, te vinden
in de Patrologia Latina deel XXXVI col. 63, waar dit stuk op naam van St. Basilius
wordt gesteld. Het citaat loopt tot

11)

Zie noot 9, p. 189.
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col. 63 onderaan: illuminant ac mentem. Dan slaat Ludolphus een klein stukje over
en neemt de draad weer op in col. 64 en eindigt in col. 65: recondita atque conferta
sunt bona. Bij Lijsbeth (onderaan f. 7r): verborghen ende inghevlochten alle goet.
(p. 146)
Ludolphus vervolgt: Ende oec wederom den sanck der psalmen versciert die
zielen, die duysternisse doet hi wech ende bringt in ghesontheit. Zij, die zich met
Bijbelvertalingen hebben bezig gehouden, zullen hierin de voorrede op verschillende,
middelnederlandse psalters herkennen, meestal op naam van Augustinus gesteld
12)
en in twee redacties uitgegeven door Ebbinge Wubben : Dat lof der psalmen en
Sunte Augustinus prijs op die cantike der salmen; Den sanc der psalmen heiliget
dat lichaem; het verciert die siele -. Deze Lof was vrij populair en komt ook voor in
een handschrift van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem. B. Kruitwagen merkt
13)
in zijn catalogus bij dit stuk op, dat het een vertaling is van een gedeelte van de
Praeambula van de Ennarationes in Psalmos van Remigius van Auxerre (P.L. CXXXI
col. 142). Hij meent, dat Remigius de proloog van ps. Augustinus-Basilius hierin
bewerkt heeft. Ik zou eerder zeggen, dat Remigius hierdoor geïnspireerd werd, want
van een letterlijke overeenkomst is geen sprake. (Eén zinsonderdeel van drie
woorden!) Boven dit stukje staat in de Patrologia Latina: Dicta Sancti Augustini quot
sint virtutes psalmorum. Vandaar Ludolphus': ‘Ende oec wederom’, hetgeen op een
nieuw citaat uit Augustinus duidt. Ludolphus heeft dus het ps. Augustinus-Basiliusstuk
geplaatst vóór het Augustinus-citaat van Remigius. Ik meen, dat de bekende Lof
niet rechtstreeks uit Remigius put, maar een omzetting is van Ludolphus' proloog.
Immers, waar Ludolphus netjes overeenkomstig het Augustinuscitaat bij Remigius
eindigt, gaat de Lof door met de beginregels van Ludolphus' eigen Proloog: Die den
lof Gods heeft in sijn herte, die sal ten lesten hem verbliden voer Gode ende zijn
ziele sal in den hemel wonderlijc verheven werden (eind Lud.), ghelijc dat hemelsche
broet in hem hadde alle ghenuechlijcheit Also hevet dat ghedicht des psalters

12)
13)

Zie noot 9, p. 161-163.
B. Kruitwagen, Catalogus van de handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum
te Haarlem, Amsterdam 1913, p. 91 bij hs. 104 F.: 1a-2b.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

141
alrehande ghenuechte ende es keerlijc nae eens ieghelycs meyninge. (Ebbinge
Wubben, p. 162-163; zie begin van Proloog hieronder). Men kan voorts opmerken,
dat de Prijs Ludolphus dichter volgt dan de Lof.
Dat deze stukken de naam van Augustinus meekregen is niet verwonderlijk, omdat
deze wél, maar Remigius níet door Ludolphus wordt genoemd. In de Vita citeert hij
Remigius echter herhaaldelijk met name, zodat we mogen aannemen, dat hij diens
werk kende. Was deze Vita een bron van inspiratie en informatie voor de latere
predikers, nu blijkt ook deze Proloog van Ludolphus' Expositio in de Lof en Prijs
voort te leven.
Al is Lijsbeth Molyns werk dan geen voorbeeld van een uitstekende vertaling vooral wat de stijl betreft - dat zij déze gedeelten uit Ludolphus' werk vertaalde,
14)
illustreert, wat in haar tijd gewaardeerd werd. In een vroeger artikel in dit Tijdschrift
probeerde ik aan te tonen, dat Gebedenreeksen toen in de mode waren. Lijsbeth
Molyn geeft er ons een treffend voorbeeld van, waar ze behalve de proloog en de
titels, juist Ludolphus' gebeden op de Psalmen volledig vertaalde.
Er zijn zo jammerlijk veel handschriften verloren gegaan, vooral de zware,
onhandzame ‘pillen’. Daarom is het opmerkelijk, dat dit boek bewaard is gebleven.
Heeft Lijsbeth haar geesteskind zelf gered? Deed een medezuster het uit piëteit of
bewondering? Het kan ook te danken zijn aan zuìver toeval. In ieder geval is dit
handschrift een duidelijk voorbeeld van het niveau - de Expositio is geen lichte kost
- en de aard van de belangstelling in de vrouwenkloosters dier dagen.
15)

F. 4r. Hier beghint dat prologus des Eerwerdeghen mans ludolphi op den souter
16)
davids GHelikerwijs dat hemels broot ghegheuen in voerleden tiden den kinderen
van israel, hadde in hem waellusticheit

14)
15)
16)

J.M. Willcumier-Schalij, Grondpatronen voor middelnederlandse levens van Jesus in gebeden.
Tijds. xciii p. 76-85.
Verschrijvingen en herhalingen staan tussen haakjes.
Op t/m davids, klein bijgeschreven; ‘op den’ boven ‘souter davids’.
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ende allen smaeck der sueticheit, soe heeft dit lieken des boecks in hem alle
gheestelike leerringhe ende es bequame te trecken tot allen sinnen ende tot wat
meyninghe dat ment begheert..
Alst inden choer ghesonghen wort soe sijnt woerden daer die heileghe kerke god
mede iooft.
Alst van rechtuerdeghen menschen ghesonghen wort soe sijnt woerden der
dancbaerheit.
Alst vanden sondare wtghesproken wort soe sijnt woerden daer hi verghiffenisse
mede bidt.
Alst voer die doode ghesonghen wort soe sijnt woerden der zielen inder pinen
sijnde ende roepende tot gode. Ende tot wat meyninghen dat die begheerte des
gheens diet singt haer keert terstont sal den sin des boecks hem verenighen met
sijnder begheerten. Metten ghenen die ghebenedien ghebenedijt hi (bijgeschreven)
ende metten ghenen die vermalendien vermalendijt hi. Hi ghebenedijt die leden xpi
ende vermalendijt die leden des duuels.
Hets oec (in marge) zeer profitelijc ende salich te verstane tghene dat wi
nemmermeer en laten te singhen. Tverstant ende dat aendincken vermeerdert die
deuocie ende alst ment verstaet ende aenmerct datter ghesonghen wort soe wort
dat herte beuanghen ende bewaert metten verstande, dattet niet met
menigherhanden becommeringen van ghedachten verstroeyt en wort.
Dat verstant der gheenre die singhen doet dat xpūs in elken psalm der aendacht
ende der herten teghenwoerich es, den welken als sijen metten verstande ende
metten monde wtsinghen hebben sijen zeer lief.
Als ghi die psalmen ouerdinct soe es xpūs in v herte. Als ghijse metten monde
singhet es xpūs in uwen mont. Als ghi(4v) ouerdinct die psalmen ende ouerlect dan
suldi wten ouerdincken alsulcken vruchten ontfaen dat v dat oude ende dat nyewe
testament daer in selen teghemoete comen.
Die viericheit vander psalmodien versuent v xpm, die ynghelen doet si van v
verbliden. viereghe begheerten der herten verwect si, quade dinghen purgeert si,
metten sweerde des woerts gods verwint si die bose viande, want die deuocie
vanden ghenen die singhen en connen si niet verdraghen. Die wortelen der psalmen
en sijn niet ghevesticht
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inder eerden maer inden hemel. Want daer es xpūs die die materie ende die
meyninghe der psalmen es. Daer es die conuersacie der heileghe kerken die welke
est gheestelijc dat lichame xpi der welker oec dat meeste deel der psalmen
toebehoert. Hoe men deuotelijc singhen sal leert ons die apostel paulus segghende.
Ic sal singhen metten gheeste ende metten aendachte oft metter herten. Dat die
medeverblijnghe der ynghelen teghenwoerdich es der deuocien die daer singhen
leert ons david segghende. In die teghenwoerdicheit der ynghelen sal ic di singhen.
Dat die heileghe ynghelen hen pleghen te verenighen metten ghenen die daer
singhen leert ons die selue prophete segghende. Die princen dat sijn die ynghelen
sijn daer voercomen ende hebben hen verenicht metten ghenen die songhen. Waer
om moeten wi zeer nauwe toe sien, dat die heileghe ynghelen om ons traecheit
ende lauheit niet wech en gaen. Want gaen die goede gheesten van ons wie sal
dat menichfuldich aenvechten der quader gheesten connen verdraghen. Het es ons
oec te bevreesen dat wi niet en verdienen die vermalendijnghe des propheten
segghende, vermalendijt es die mensche die dat werck gods doet verghetelijc. Het
es wel behoerlijc dat ons aendacht si eendrachtich metter (f. 5r), stemmen, wanneer
als wi metten godliken wercke becommert sijn, met alder nersticheit sal een yeghelijc
aftrecken alle teghenwoerdeghe dinghen ende sal aenhanghen godlike dinghen als
hem die hemelsche gauen gheoppenbaert selen (in marge) worden. In dit sterfelike
leuen en es niet daer wi moeghen mede ghemeynsamliker oft vriendeliker god
inhangen dan inden lof godes. Die viericheit der psalmodien bereyt den heileghen
gheest dat herte ende verdient alle gauen der gracien.
Gregorius seet Die gheest gods en es altoes niet bereet der herten der propheten.
daer om op als syen hebben dat si dan souden bekennen dat syen hebben vanden
gauen gods. Hier om die prophete helizeus doen hem van toecomenden dinghen
ghevraeght was ende hi bekende ende gheuoelde dat die gheest der prophecien
in hem niet en was, heeft hi begheert den souter, op dat doer den lof der psalmodien
tot hem comen soude die gheest der prophecien ende sijn herte soude veruullen
met kennessen der toecomender dinghen.
Die stemme der psalmodien als si ghemaect wort met aendacht der
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herten soe wort den almachteghen god bereyt enen wech te comen tot dat herte
op dat hi den aendachteghen herte mach instorten die misterien der prophecien oft
gracie van goeder berueringhen. Hier om esser ghescreuen. Die offerande des loefs
sal my eeren, ende si es den wech doer welken ic sal toenen die salicheit gods.
Inden godliken lof wort ghetoent enen wech der kennissen tot iesum, want als
doer die psalmodie wort inghestort goede berueringhe, soe wort ons int herte eenen
wech doer welken wi int ynde comen tot ihm̄, dit seet gregorius.
Nyement der sterfeliker menschen en mach met woerden bedieden noch metter
herten be(5v) gripen die cracht der psalmen, alsoe verre als si niet alleene
onachsamlike metten lippen ghesonghen wort, maer met aendachtegher herten ter
eeren gods ghesonghen wort.
Inden psalmen suldi vinden eest dat ghijse aendachtelijc ende niet lichtelijc
ondersoeckt alsoe viereghen ghebet dat ghi alsulken bi v seluen niet en sout connen
ghedincken. Inden psalmen suldi vinden viereghe belijnghe uwer sonden ende
geheel aenroepinghe der godliker bermherticheit. Inden psalmen suldi vinden
bescerminghe teghen alle teghenspoet van allen dinghen, ende van allen gauen
viereghe dancbaerheit. Inden psalmen belijdi v crancheit, ende keytiucheit (lees:
keytivicheit) ende hier doer suldi verwecken gods bermherticheit. Want alle duechden
seldi vinden inden psalmen, eest dat ghijt verdient aen god, dat hi v sal verleenen
17)
kennisse van crachten der psalmen, ende daer om en saelt v niet van noede sijn
dat ghi v verstant verstroeyt in veele boeken. inden souter alleene hebdi materie
totten ynde ws leuens, om te lesen, om te ondersueken, om te leeren, inden welken
ghi oec eens deels gheruert ende bescreuen vint gheestelijc ende verstandelijc die
boeken der propheten, der euangelien, der apostelen, ende alle gheestelike boeken.
ende die yerste ende die tweeste toecomste ons heren ihesu christi sijn daer in
voerseet ende die aenneminghe der menscheliker natueren, des lidens der
verrisenissen, ende der opuaert ons heren ten hemel, ende die crachte van allen
godliken dinghen suldi inden psalmen vinden eest dat ghise nerstelijc met
aen-(6r)dachte ondersuect ende dat ghi comt doer die gracie gods totten merghe
des subtijlsten verstans

17)

3rr. doorgestreept.
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Hier om vanden loue ende vanden saleghen doechden der psalmen seet sinte
augustijn. Ander dinghen bescriuen die propheten, ander die historien, ander die
wet, ander die wijse salomon, maer den boec der psalmen heeft in hem van als dat
profitelijc es. Toecomende dinghen predict hi, ghesciedenisse van ouden dinghen
vertelt hi, den leuenden gheeft hi een wet. hi ordineert van dinghen die men doen
sal ende set daer af een maniere. Ende cortelijc gheseet hi es eenen ghemeynen
scat van alder goeder leeringhen bediedende ende minstrerende (lees: ministrerende)
oppenbaerlijc enen yegheliken besunder dat hem van noode es. Die oude wonden
der zielen gheneest hi, die versche wonden pleecht hi te gheuen snellike bate. In
werken weet hi te gheuen volstanticheit der salicheit, ende allen quaden
gheneycheiden ende passien, die die ziele met menigherhande heerscapie benauwen
ende bedrucken, weet hi te hulpen te comen, ende dat ghesciet met sueten gheluyt
ende met ghenuechliken sanghe die die ziele beruerende sijn tot suuerheit. Want
siende die heileghe gheest den moet oft tverstant des menscheliken gheslachten,
teghenvechten ende wederstaen den wech der doeghden, ende meer gheneycht
worden totter ghenuechlijcheit dees leuens, dan totten rechten wech der doeghden
hem op te rechten, heeft hi die crachte sijnre leeringhe ghemingt met ghenuechelike
modulacie oft liedekene des sancs, op dat als dat horen wort verhuecht met sueticheit
des sancs, oec mede soude worden inghestort die (6v) nuttelijcheit des godliken
sermoens, na manieren van wisen mannen, eest sake dat si sterffelike zieken moeten
gheuen vremde medecinen. om dat dan die zieke die medecine die profitelijc es,
om haer wreetheit niet en soude scouwen te nemen, soe smeeren si met honich
dat bouenste vanden vaetken des drancs, daer mede remedie gheuende. Hier om
sijn ons die sanghen der psalmen gheordineert met thonen, opdat die naden
ouderdom kinder sijn oft yonghelinghe, inden manieren hen souden verhueghen oft
si liekens songhen, want voerwaer hi verlicht die zielen ende die herten.
Den psalm es een gherusticheit der zielen, een capeteyn oft vaendragher des
vreden. Aenemen (lees: aennemende) turbacien ende vloeden der ghedachten,
wederzoenende gramscapen, wechdoende onsuuerheit, radende soberheit, vrienscap
begheerende, toebringhende
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eendracheit vanden tweedrachteghen, versuenende die viande. Wie sal voerdaen
segghen sijn viant te sine den ghenen daer hi mede psalmodie tot god heeft
ghesonghen. Waer wt wort verstaen dat den psalm dat alder beste goet, dat es
caritate instaureert oft weder op recht eenderande vereeninghe makende doer
tsamengheluyt der stemmen, ende dat versceyden volck eens choors, doer
eendrachticheit met tsamengheluyt des toens vereenicht.
Den psalm veryaecht die duuelen, die ynghelen noot hi om te hulpen te comen.
hi es een bescherminge der vreesen des nachts, ende een ruste der werken des
daechs. den kinderen een bewaringhe, den yonghelinghen een verscieringhe,
vertroestinghe(7r)den ouders, den vrouwen alder bequaemste eere. die ghelaten
steden doet hi bewonen. hi leert soberheit. den beghinnenden wort hi die yerste
behulpinge, den voertgaenden in doeghden wort hi een voetsel, den volcomenen
een vast fundament, een stemme der heelder kerken. Den psalm verschiert het
hoechtijt, die droefheit die om gods wille ghesciet vermorut hi. Oec beruert ende
verwect den psalm wt een versteynt herte tranen. Den psalm es een werck der
ynghelen, een erfenissen der inghesetenen des hemels, een gheestelike tymeama.
O voerwaer des wonderliken meesters een wijse insettinghe, dat wi worden
ghesien te samen singhen, ende oec mede worden gheleert dat daer behoert totter
zielen salicheit. Wat dinc esser datmen niet en leert wten psalm. En worter niet wt
gheleert alle grootheit der doechden, niet een wech der rechtuerdicheit, niet (niet)
verscieringhe ende eere der suuerheit, niet veruullinghe der voersienicheit, niet een
maniere van penitencien, niet een regule der lijdsamheit. En comter niet wt alle goet
datmen segghen mach. Hi es een volcomen kennisse gods, een voerboetscapinghe
ons heren iesu xpī menscheliker natueren, een hope der ghemeynder verrisenissen,
een vreese der pinen, een belouinghe der blijscap, der verborghen dinghen een
oppenbaringhe. In hem es ghelijc als in enen groeten ende ghemeynen scat
verborghen ende inghevlochten alle goet. Ende oec wederom den sanck der psalmen
versciert die zielen, die duysternisse doet hi wech, ende bringt in ghesontheit. Den
son-(7v) deghen menschen es hi een voetsel ende hi doet wt die sonden der herten.
Hi es ghelijc der aelmoesenen, dat gheloeue
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der heileghen vermeerdert hi, ghelijc die zonne verlicht hi, ghelijc dwater maect hi
heilich, ghelijct vier verbrant hi, ghelijc olie vloeyt hi. Hi es olie der bermherticheit,
die zonne der rechtverdicheit, een vercoren deel der ynghelen. Hi bewijst god, den
duuel vertorent hi, onbehoerliken wille doet hi te nyete. Scerpicheit worpt hi wt, alle
verwoetheit bedwinct hi, gramscap brect hi. Hi es een duerende lof gods, hi es den
honinghe ghelijc.
Den sanck der psalmen es een wtuercoren lieken bi god, alle sonden verdrijft hi.
Den bant der liefden verbetert hi, alle dinc doer gaet hi, (alle dinc doergaet hi), alle
dinc veruult hi, alle dinc leert hi, alle dinc bediedet hi, alle dinc maect hi goet. hi
tymmert eenen hoghen torre, den mont maect hi suuer, therte maect hi blijde, den
mensche maect hi godlijc, die sinnen doet hi op, alle quaet doot hi, volcomenheit
leert hi, hoeghe dinghen bewijst hi, hi gheeft begheerte des hemelrijcs. Tusschen
den lichame ende die ziele maect hi vrede, gheestelijc vier ontstect hi int herte.
Teghen alle sonden es hi een sorchfuldicheit, hi es daghelijc enen goeden strijt. Die
wortelen van allen quade verdrijft hi, hi doet hem aen als een pansier, ende als enen
helm beschermt hi. hi es hope der salicheit, vertroestinghe des wee, volcomenheit
des aerbeits, kennesse des warachteghen lichts, fonteyne der ghesontheit. Den
yonghen mensche castijt hi, dat rike der hemelen gheeft hi op der eerden, verdriet
(8r) der zielen doet hi wech. Hi es een wonderlijc trompet. Wie sanck der psalmen
lief heeft daghelijc duerende, die en can die sonden niet gheminnen. Die den lof
gods in sijnre herten heeft, inden lesten sal hi hem verblijden bi gode, ende sijn ziele
sal hi leuende maken inder ewicheit der ewicheit.
Baarn
J.M. WILLEUMIER-SCHALIJ
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Boekbeoordelingen
Margaretha Sara Josephine Cox-Andrau, De dichter Pieter Vlaming
(1686-1734), een studie over zijn werk met een levensbeschrijving. Leids
proefschrift 1976, Bussum: van Holkema & Warendorf.
Men mag waardering, zo niet bewondering hebben voor een dame die, ondanks de
vele beslommeringen van huwelijk en leraarschap, haar wetenschappelijke studie
niet heeft laten liggen en dan, bijna 70 jaar oud, met een lijvige dissertatie voor de
dag komt. Mevrouw Cox-Andrau heeft zich kennelijk goed op de hoogte gesteld van
de Italiaanse literatuur voor zover Vlamings werk daarvan invloed kan hebben
ondergaan, en uitgebreid archiefonderzoek verricht om het betrekkelijk weinige wat
over diens persoon bekend was, aan te vullen. Na een inleiding behandelt zij in een
zestal hoofdstukken de in samenwerking met Wellekens geschreven bundel
Dichtlievende Uitspanningen, waarin o.a. het bekende Hogerwoert voorkomt; de
verspreide gedichten; de vertaling, deels in proza, deels in versvorm, van
Sannazaro's Arcadia; Vlamings eigen prozawerk; zijn uitgebreide bezigheden met
literatuur en wetenschap, waarbij o.a. blijkt dat hij een Latinist van betekenis was;
zijn levensgeschiedenis. Dan volgt een Conclusie. Er zijn drie bijlagen toegevoegd:
een over Pieter Vlaming en de Poëtenstrijd, een met enige gedichten, ten dele uit
archieven opgediept, en een met de kwartierstaten van de dichter en van zijn vrouw.
Een resumé in het Frans en een uitgebreide literatuurlijst besluiten het boek.
Erkennend dat deze dissertatie ons licht verschaft over allerlei zaken, Vlaming
en zijn werk betreffende, houd ik toch wel bezwaren. Heeft de schrijfster een boek
over de dichter Pieter Vlaming willen maken - de titel laat het vermoeden - maar is
zij, overwegend dat het in de literatuur om de werken gaat en niet zozeer om de
schrijvers, tot de genoemde indeling van haar boek gekomen? Daardoor liep zij de
kans, dat de biografie als zodanig zou mislukken. Misschien heeft
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zij gedacht, dat er niet zo heel veel van Vlamings leven te vertellen viel, en daarom
het biografisch deel min of meer als toegift opgenomen? Maar werd op deze wijze
het paard niet achter de wagen gespannen? Krijgen de werken niet hun natuurlijke
achtergrond, als wij ze in het leven van de dichter geplaatst zien? Onder dat laatste
versta ik dan wel iets anders dan wat dit proefschrift ons biedt. Mevrouw Cox
overstelpt ons met feiten, waarvan vele niets ter zake doen. Om een paar
voorbeelden te geven: op blz. 15 schrijft zij: ‘Hoewel de gedichten van Vlaming voor
zichzelf kunnen spreken, wordt het waarderen ervan vergemakkelijkt door enige
informatie vooraf over personen die er invloed op kunnen hebben uitgeoefend. Dit
betreft allereerst de dichter Jan Baptista Wellekens, en daarnaast de schilder, etser,
dichter, boekhandelaar Jan Goeree, telg uit een familie van boekdrukkers.’ Bij
Wellekens worden dan enige puur feitelijke gegevens uit zijn leven verstrekt die op
het werk van Vlaming niet de minste invloed uitgeoefend hebben, zoals: ‘Een zuster
van Wellekens, Anna Catharina, huwde met de schilder Willem van Ingen; zijn broer
Michiel Wellekens, gehuwd met Algonda Lems, deed examen voor chirurgijn evenals
zijn broer Judocus, gehuwd met Catharina Leins.’ Maar over de aard van Wellekens'
werk, vrijwel het enige wat hier relevant was, staat in deze passage niets.
Daarna krijgen we een bladzij vol met gegevens over Jan Goeree. Ik citeer weer
enige regels: ‘Jan Goeree (1670-1731) was de oudste zoon van Wilhelmus Goeree,
geb. te Middelburg 11-12-1635, 0. 8-5-1711 (zoon van Hugo Willemsz. Goeree med.
dr. en Anna Ewouds) en Elisabeth Jansonius van Waesbergen, geb. te Amsterdam
1641/42, o. 1683 (dochter uit de beide drukkersfamilies Van Waesbergen en
Jansonius). Het echtpaar Goeree-Jansonius van Waesbergen vestigde zich eerst
te Middelburg, waar Wilhelmus boekverkoper was; in 1680 verhuisde het gezin naar
het Rokin te Amsterdam. In 1683 stierf Elisabeth, het jaar waarin het zoontje David
werd geboren.’ Enz.
Nu zou men de overstelpende hoeveelheid van dit soort weetjes misschien nog
accepteren, als de schrijfster maar een duidelijk beeld van de mensen en ‘'s lands
gelegenheid’ in het begin van de achttiende eeuw had gegeven en Pieter Vlaming
en zijn werk daarin geplaatst. Mogelijk

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

150
heeft zij het gevoel dat zij dit wel gedaan heeft, maar dan is het toch zo weinig uit
de verf gekomen, dat het mij ontgaan is. Ik moge dit weer aan een voorbeeld
demonstreren. Op blz. 13 noemt zij het artikel van Geerars: ‘Rococo in de
Nederlandse letterkunde?’ zonder het daar te gebruiken, maar op blz. 313, in het
hoofdstuk ‘Conclusie’ (en niet bij de behandeling van de gedichten) komt zij erop
terug. Bij de vermelding van allerlei weer niet ter zake doende weetjes blijkt hier,
dat studies van Pechel (1913), Vernon Lee (1880) en Croce (Storia dell' età barocca
in Italia; 1929) haar bekend zijn, maar niet b.v. het voor haar onderwerp belangrijke
‘Literarisches Rokoko’ van Herbert Cysarz (opgenomen in zijn boek ‘Welträtsel im
Wort’, 1948). Lezing daarvan had haar waarschijnlijk ervan weerhouden het Rococo
alleen maar in verband te brengen met Arcadische literatuur. Als conclusie van wat
genoemde buitenlandse schrijvers daarover meedelen, schrijft zij, dat bij hen de
term ‘rococo’ gebruikt wordt ‘voor een soort spel, waarin de spelers het oude, liefelijke
herderspel opnieuw willen beleven en daarbij zelf gedichten of brieven produceren.
De spelers zijn in de eerste plaats kunstgevoelig, en niet zoals uit de voortbrengselen
blijkt, tevens kunstenaars.’ (blz. 314). Hierop laat zij volgen: ‘Dit spel heeft Pieter
Vlaming, voor zover we kunnen nagaan niet gespeeld.’ En op blz. 316: ‘Misschien
zal een voorname factor van Vlaming's reserve ten opzichte van het spel van de
rococo evenals bij zijn vrienden, zijn geweest, dat de jonge zakenlieden hun
gedachten bij hun zaken wilden houden; zij namen geen tijd om uit de realiteit weg
te vluchten.’ Hierbij had Mevrouw Cox zich toch wel mogen afvragen, hoe Vlaming
dan aan de vele vrije tijd kwam die hij aan zijn literaire werk, waaronder de vertaling
van Sannazaro's Arcadia, en zijn uitgebreide wetenschappelijke studies heeft
besteed. Zij moet toch wel geweten hebben, dat ‘rococo’ (samenhangend met
‘rocaille’) in eerste instantie een term uit de bouwkunst is, aanduiding van een stijl,
uit en in verzet tegen de Barok voortgekomen, waarbij de rechte lijn en het platte
vlak vermeden werden en op allerlei manieren met het ornament gespeeld werd;
en dat het daarna op andere uitingen van kunst is toegepast: muziek b.v. en literatuur.
Tal van patriciërshuizen uit de eerste helft van de achttiende eeuw tonen de typische
rococo-ornamenten, al of
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niet met putti, maar zonder herders en wat dies meer zij. Er was in die tijd bij ons,
evenals in Duitsland, (in Frankrijk met een in weelde levende, meest werkeloze adel
was de basis allicht iets anders, maar het effect in wezen niet) een gegoede
burgerstand die van zijn levensmogelijkheden wou genieten, daarbij boven de
hevigheid, de spanning van uitersten en de grootse ruimtelijkheid van de Barok de
intiemere sierlijkheid van het charmante Rococo verkoos, de sensualiteit niet
schuwde, maar mogelijke conflicten in speelse pointes oploste of voorkwam. Reeds
het eerste gedicht in Bijlage 2 gepubliceerd, Brief aan Dafne, toont met zijn licht
gespannen trochaeïsche verzen, zijn verkleinwoorden, zijn speelsheid en zijn
sensualiteit hiervan diverse kenmerken. Ik citeer:
Engelagtig, liefste meysje,
Waar mee ik zoo meenig reysje
Heb een uurtjen doorgebragt
in het midden van de nagt;
Waar van ik zoo veele kusjes,
Trekkebekkende als musjes,
Heb gekregen als myn lust
Hiet door kussen wierd geblust;
Ach! hoe plagten wy te strenglen
Arm door arm 't gekus te menglen
Met een lieffelijk gestreel,
Als gy in myn arm. geheel
Van des liefdes nectar dronken
My betuygde door u lonken,
Hoe u toegenegen hert
Heelen wou myn minne-smert;
Als ik u sneeu-witte borsjes,
Eerst gedrongen uyt haar schorsjes,
Voedsels van myn heete brand,
Drukte met een zagte hand;
Als ik dan u poesle leden,
Tronietje zoo net besneeden,
Zag met vier'ge oogen aan,
En de stryd regt aan zou gaan.
Maar wat mag ik meer verhaalen?
Het verhaal verzwaard myn kwaalen. Enz.
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Anders van inhoud en uitingsvorm, maar voortkomend uit een zelfde levenssfeer is
Vlamings grote gedicht Hogerwoert. Vele steden raakten bij toenemende bevolking
ingesnoerd binnen hun muren of wallen; het moet er, bij de slechte hygiënische
voorzieningen, vuil zijn geweest en, vooral in de zomer, dikwijls nogal gestonken
hebben; plaats voor bomen, heesters, bloemen was er nauwelijks. De mens van
toen wou wel wat anders en de gegoede burger zocht zijn verlangen, te genieten
van het leven, te bevredigen door het bouwen van buitenplaatsen om daar in zijn
vrije tijd te doen wat hij plezierig vond. Vlaming zegt het in zijn gedicht over zijn
buitenplaats allemaal:
Zo iemand wil, voor 't vrolyk lentegroen,
Het woelen en der steden zorg verlaaten,
Daar 't zoet vermaak van 't jeugdige saysoen
U kiezen doet, voor volgepropte straaten,
Een schone weg, of voetpad dicht beplant,
Daar g'eenzaam uw gedachten kunt vergaâren;
Of dat de lust u roept door duin naar 't strand,
Waar g'u verfrischt door 't koeltje van de baaren.
Zo u de lucht van Haarlem valt bedomt
En gy u wilt te Bloemendaal vermeyen enz.

Men zou gevoelswaarde en feitelijkheid van deze regels miskennen, als men ze
zonder meer als traditionele topoi, geborgd bij de klassieken, wilde afdoen. Ze zijn
een direkte reactie op een dagelijkse werkelijkheid, waarbij klassieke beelden
waarschijnlijk eerder als herkenningsmotieven fungeerden dan als stimulerende
factoren. Over al deze zaken verneemt men in de besproken dissertatie echter
weinig of niets.
Laat ik niet onbillijk wezen. Schrijfster behandelt wel degelijk allerlei gedichten
van Vlaming en geeft daarvan, op haar wijze, ook een analyse. Aan Hogerwoert
besteedt zij zelfs 31 bladzijden, waarin zij heel wat wetenswaardigheden over dit
gedicht vermeldt. Zij citeert Vlaming als hij schrijft, dat hij zich ‘hier en daar bediend’
heeft ‘van de gedachten des beroemden Ridders J.B. Marino’. (blz. 35) Daarbij heeft
hij, schrijft zij, de bedoeling op het nieuwe in zijn werk de aandacht te vestigen
tegenover de klassieke oorsprong van het hof-
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dicht. De toon van Hogerwoert is lichter dan de over het algemeen in alexandrijnen
geschreven vertalingen van Vergilius' Georgica en Horatius' Beatus ille. Dat deze
lichtere toon ook een kenmerk van het Rococo is in tegenstelling tot de zwaardere
Barok, had wel vermelding verdiend.
Over de historische intermezzi in dit gedicht zegt Mevrouw Cox, dat Vlaming
daarin, evenals Westerbaen, Johan van Heemskerck in zijn Batavische Arcadia
volgt. Zij wijst op Pieter de la Court en Uytenhage de Mist als de voornaamste
vertegenwoordigers van een richting waarbij het ideaal van de oorspronkelijke
staatsvrijheid in de loop van de zeventiende eeuw tot idealiseren van de ‘burgerlijke’
vrijheid wordt: ‘de individuele burger is een vrij mens; gezamenlijk kunnen de burgers
de regering opdragen aan een heer of college, kortom zij kunnen een overheid in
het leven roepen.’ (blz. 37) En op blz. 39: ‘Dat Vlaming Brederode tot de held (van
de vrijheidsstrijd tegen Spanje en tegenover Willem van Oranje; G.K.) maakt, stemt
overeen met zijn politieke geschiedbeschouwing, zoals deze door Pieter de la Court
tot een systeem gemaakt is, en waarin de adel tegenover de stadhouder van de
vorst staat.’ Verband met het tweede stadhouderloze tijdperk, waarin het gedicht
ontstond, legt zij helaas niet. Wel wijst zij verscheidene voorbeelden van genoemde
geschiedenistheorie in Hogerwoert aan. Het is jammer, dat zij hier niet citeert, wat
het lezen vergemakkelijkt zou hebben, aangezien het gedicht nu juist niet in veler
boekenkast staat. Daarvoor had zij dan een groot deel van de uitweiding over
Nederlandse historieschrijvers in een aantekening achterin kunnen plaatsen,
eveneens ter bevordering van de leesbaarheid.
Aardig is de bladzij waar zij over de bloemen op Hogerwoert schrijft, o.a.
opmerkend: ‘voor de achttiende-eeuwer betrekkelijk een nieuwigheid om zoveel
verschillende bloemen, die een zekere openheid van het terrein nodig hebben,
bijeen te zien. In minder dan een eeuw hebben grote veranderingen in de
tuinarchitectuur plaats gehad.’ Zij maakt dan o.a. een vergelijking met Huygens, die
veel zorg en geld aan de bomen besteed heeft, maar nauwelijks iets zegt over de
bloemen. Dat die veranderde tuinarchitectuur ook te maken heeft met de sfeer van
het Rococo, komt niet ter sprake.
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De vruchten van de boomgaard krijgen bij Vlaming eveneens een plaats, waarbij
de schrijfster telkens het aantal regels telt die aan elke soort gewijd zijn. Dat
regeltellen doet zij overigens voortdurend bij de diverse onderwerpen die in een
gedicht aan de orde komen. Het valt te betreuren, dat zij daar dan t.o.v. de compositie
weinig mee doet. Ook geeft zij bij strofische gedichten heel consciëntieus de inhoud
van elke strofe weer. Zulk samenvatten kan zijn nut hebben bij zakelijk of redenerend
proza, maar bij gedichten schift het vaak het essentieel dichterlijke uit.
Het zou van belang geweest zijn, als Mevrouw Cox had nagegaan, hoe een goed
dichter als Vlaming de regelmatige tik-tak vermeden heeft, waar het strak
volgehouden alternerende vers in de achttiende eeuw toe neigt. Zij houdt regelmatig
boek van de rijmschema's, het aantal regels per strofe, het aantal accenten per
regel en geeft daarvan een overzichtstabel in de tweede bijlage. Maar veel meer
doet zij niet. Op blz. 56/7 schrijft zij: ‘Een personificatie met herhaling is goed van
klank,
“De zorg en vrees vreest zelf hier in te treen,”

doordat het herhalende vreest, tussen twee éénlettergrepige, beklemtoonde woorden,
zelf antimetrisch beklemtoond wordt.’ Waarom vreest door een antimetrisch accent
goed van klank wordt, is mij zonder meer niet duidelijk. Schrijfster had er hier m.i.
op moeten wijzen, dat het op elkaar stoten van betoonde syllaben gewoonlijk met
toonhoogte gepaard gaat, dus een melodisch effect heeft; en ten tweede, dat zulke
op elkaar stotende lettergrepen meestal gerekt worden, waardoor ze in een jambische
gang licht tegen de maat ingaan, een syncopisch effect hebben. In dit geval wordt
de werking van het op elkaar stoten iets verzwakt, doordat er vóór vreest een kleine
‘Luftpause’ plaats vindt. Er zijn echter andere voorbeelden waarbij dit niet gebeurt,
zoals in hetzelfde gedicht:
Gezegend land! nu ik uw vreugd geniet,
Lach ik om al het schijnschoon van 't regeeren.

Opmerkelijk in het tweede vers is reeds de inzet, waar men minstens

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

155
zo goed het accent op Lach kan leggen als op ik. Staat men in de eerste helft van
de 18e eeuw zulke afwijkingen van een regelmatige alternantie toe? Is het een
vrijheid die Vlaming zich veroorlooft? Of heeft hij hier toch gewoon een jambische
inzet bedoeld? Het zijn vragen die stellig een behandeling hadden verdiend.
Interessanter is hier echter de combinatie schijnschoon van. Op een gewone manier
is dit niet goed in de jambische maat in te passen. Als men zou zeggen, dat -schoon
een antimetrisch accent heeft, wat betekent dat dan? Dat het accent er sterker is
dan op van, terwijl het toch als metrisch zwak fungeert en van als sterk? Heeft men
met die constatering iets wezenlijks gezegd? Waar het op aankomt, is de vraag:
wat is het effect van deze woorden in dit vers? Me dunkt, de melodische verheffing
van schijnschoon, gepaard gaande met het blijven ‘liggen’ op dit compositum, het
sensitieve, licht zwevende karakter van de syncoop, en dan nog de alliteratie, dit
alles geeft dit vers, juist ook in verband met de inhoud, een bijzondere bekoring.
Een ander probleem levert de syllabe van op. Bij een dichter als Hooft, die, vooral
in zijn jonge tijd, zijn zegging geenszins door de jambische regelmaat liet
overheersen, zou men de accentverhouding van het schijnschoon van 't regeeren,
in overeenstemming met 's dichters eigen opmerkingen dienaangaande, als ◡__◡◡_◡
weergegeven. Heeft Vlaming het ook zo gevoeld? Heeft hij misschien Hooft willen
navolgen, die soms zelfs duidelijk, b.v. door zelfgevormde composita, zulke ritmische
combinaties zocht? Of heeft hij de jambische gang onverbroken gehandhaafd? In
dat geval was een vergelijking met Perk's Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten
van belang geweest. Ik kan daar in een recensie niet verder op ingaan, maar betreur
het, dat Mevr. Cox voor deze, toch dichterlijke, problematiek geen aandacht heeft
gehad. Het zou belangrijk geweest zijn, zowel voor onze waardering van de dichter
Pieter Vlaming, als voor ons inzicht in 18e-eeuwse opvattingen over versbouw.
Overigens, waar zij het wèl over de leeswijze van verzen heeft, kan ik het helemaal
niet met haar eens zijn. Sannazaro gebruikt in de vierde en de zevende zang van
zijn Arcadia de ‘sestina lirica’ en Vlaming behoudt dit structuurkunstje in zijn vertaling,
zij het, naar
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hij zelf zegt, met tegenzin. Bij de bespreking van de zevende zang gaat Mevr. Cox
uitvoerig in op het verstype dat hij daarbij toepast. Zij citeert Verwey, Kossmann,
Vlaming zelf, Achilles Mussche, Huygens, Hooft, en stelt dan een eigen, opmerkelijke
theorie op. Zij zegt: ‘het gevoel’ (d.w.z. in deze gedichten) ‘stort zich uit, en de
bedding die de stroom vindt, bepaalt de loop; of wel de droeve gevoelens worden
op het ritme en de klank meegedragen. Dat is het wezen van de sestina lirica. Nu
kan men dit beter laten voelen, door van het getelde vers naar een muzikaal ritme
van een bestaande melodie als onderliggende stroom over te gaan.’ (blz. 156) Hierbij
merk ik op, dat ‘het getelde vers’ iets van een andere orde is dan ‘een muzikaal
ritme’. Verder blijft de vraag, waarom een dichter zijn gevoelens beter kan overdragen
als hij zijn ritme door een melodie laat leiden. Uit de praktijk blijkt, dunkt me,
geenszins dat liederen, op een melodie gedicht, gevoeliger zijn dan gedichten waarbij
dat niet het geval is. - Mevrouw Cox gaat verder: ‘Vlaming heeft in plaats van de
afgetelde stap van de jambe m.i. een melodie gekozen. De mogelijkheid van een
getelde “amfibrachus” sluit ik uit, daar hij dan van de ene getelde maat zou vervallen
zijn in een andere, die bovendien veel minder in het gehoor lag, en dus geen
vereenvoudiging van de rijmdwang ingehouden zou hebben voor een muzikale
dichter.’ Wat worden hier diverse zaken door elkaar gehaald! Het ging eerst om het
getelde vers. Nu wordt het ‘de afgetelde stap van de jambe’, wat niet hetzelfde is,
en in plaats daarvan wordt een melodie gekozen. Tenslotte blijkt, dat het gaat om
een vereenvoudiging van de rijmdwang. En de mogelijkheid van een getelde
‘amfibrachus’ wordt zomaar uitgesloten, hoewel zij op blz. 153/4 zelf gescandeerd
had:
Gelýk de Nachtvógel(,)de výandt der zónne,
Gae 'k móede in de dónkere pláetsen en 't dúister,
Terwýl ik den hélderen dág zie op de áerde,(;)
Als wýders de wáereldt bedékt wordt van d'ávondt(,)
Rust ík niet(,) als ándere diéren, door 't sláepen,
Maer dán ontwaek ík om te schréyen langs héuvels.

Mevr. Cox laat nu volgen: ‘Vlaming heeft in deze zang versregels van 13 lettergrepen
gebruikt.’ (Dus toch getelde verzen? Het zijn er
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echter, de samentrekkingen in acht genomen, slechts 12, maar laten we aannemen
dat dit een drukfout is.) De schrijfster gaat verder: ‘maar een dreunende iambische
maat heeft hij vermeden; op deze manier benadert hij het origineel goed.’ Ik vraag
weer: waarom zou een jambische maat dreunend moeten zijn? En om duidelijk te
maken, dat Vlaming op deze manier het origineel goed benadert, had ze op zijn
minst dat laatste naast deze vertaling moeten reproduceren.
Hierna komt schrijfster tot haar theorie van de onderliggende melodie en deelt
dan o.a. op blz. 159 mee: ‘Door het aangenomen ritme, de zinsmelodie, (alsof dat
hetzelfde is! G.K.) wordt het zinsaccent minder belangrijk, het wordt zwevend met
meer aandacht voor in de spreektaal onbetoonde lettergrepen, zoals wij thans soms
in melodramatische volkszangen horen. Mussche geeft dit zo aan, dat door
overbetoning van zwakke lettergrepen de afstand tussen hoogten en laagten gedempt
wordt, zodat teder gefluister ontstaat.’ Na nog enkele opmerkingen worden dan twee
strofen uit het begin van de vierde zang op deze nieuw ontdekte wijze gescandeerd,
waarvan het eerste als volgt gaat:
Die mýne zuchtén wil hoorén in myn zángen,
Myn wáerde meisjés, en zoo ángstige róuwe,
En hóe veel tredén, ik tusschén nacht en dáegen
Vergéefs verspillén ga door zóo veele vélden,
Lees 't óp die Eikénschors of lées (he)t op de rótzen,
De wýl daer nu vól van is íeder valéye.

Ja, op deze manier zijn de stunteligste Sinterklaasverzen nog wel als een
zoetvloeiende stroom te presenteren, vooral als men in acht mag nemen wat de
schrijfster onmiddellijk na deze kunstgreep opmerkt: ‘Met een paar verbeteringen
is het bovenstaande goed te lezen.’ Waartoe ze dan rekent het soms uitstoten van
een lettergreep, of, omgekeerd, een rust als syllabe meetellen.
Ik vraag weer: waarom moet er aan de tekst gefrunnikt worden om die op deze
wijze leesbaar te maken? Waarom heeft de dichter dat dan zelf niet gedaan?
Misschien omdat dit in die tijd zo gewoon was, dat de lezer het vanzelf wel deed?
Maar dan had zij dit met
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diverse voorbeelden moeten aantonen. Dat heeft zij echter niet gedaan en kon zij
niet doen. Wel heeft zij het op blz. 158/9 over lichtere muziek van drinkliedjes en
citeert dan een paar voorbeelden van Vlamings vriend Jan Goeree en ook uit een
‘Vryerssangh’ dat Vlaming heeft opgenomen in zijn uitgave van de Hertspieghel en
blijkbaar aan Spiegel toeschreef. Daar geeft de tekst echter zelf zo dwingend de
maat van een herhaalde amfibrachys aan, dat er geen twijfel over de juiste leeswijze
kan bestaan. Ik heb de indruk, dat Mevr. Cox haar leeswijze van de sestina lirica in
de zevende zang heeft willen projecteren op dezelfde strofevorm in de vierde zang
en met dit idee-fixe tot haar onmogelijke accentuering kwam.
Men zal mij vragen: hoe lees je die verzen dan wèl? Laten we de feiten nog eens
bezien. Het gaat om strofen uit de vierde zang. De lezer weet, als hij deze onder
ogen krijgt, niet wat verderop in de zevende volgt. Ook Vlaming had
hoogstwaarschijnlijk die latere strofen nog niet geschreven, toen hij met de
onderhavige verzen bezig was. Hoe kon de onvoorbereide lezer nu weten, dat hij
die verzen met de maat van de voortgezette amfibrachys diende te lezen? Niets
pleit daarvoor, alles er tegen. En Vlaming moet toch wel een ontzaglijke knoeier
geweest zijn, als hij met díe bedoeling tot dít resultaat was gekomen. Op zijn minst
had hij er dan wel een gebruiksaanwijzing bij mogen plaatsen. Maar hoe dan? Ik
zou zeggen, een onbevooroordeeld lezer kan hier niet anders in zien dan verzen
die hoofdzakelijk jambisch zijn, maar waarin telkens één zwakke lettergreep
1)
vervangen is door twee dito . Behalve dan in het laatste vers van het gegeven
voorbeeld, waar we inderdaad vier keer een amfibrachys hebben. (Echter weer niet
in het overeenkomstige vers in de volgende strofe, waar slechts één keer een daling
van twee lettergrepen voorkomt). Door deze verbroken jambische gang krijgt het
vers meer variatie, wordt het ook in zekere zin ‘losser’. Het is denkbaar, dat Vlaming
dit deed om enigszins gesproken taal te suggereren: we hebben hier nl. met een
beurtzang tussen twee herders te maken. Men zou, om een modern analogon te
noemen, misschien aan Awater kunnen denken, waarin

1)

In de volgende strofe gebeurt dit soms twee keer per vers.
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Nijhoff in de tien-lettergrepige jambische verzen, minder geregeld maar wel
voortdurend, soortgelijke afwijkingen laat horen. Hoe dit ook zij, het maakt de indruk,
dat Vlaming zich aan een als te strak gevoelde regelmaat trachtte te onttrekken,
juist anders dan Mevr. Cox wil, die met een voortgezette amfibrachys de meest
onnatuurlijke accenten hanteert en hem daardoor tot een onhandige stuntelaar
degradeert in plaats van een experimentator met de vorm.
Er zou nog op meer punten met de schrijfster in discussie te treden zijn, maar ik
heb de ruimte van een bespreking al wél overschreden. Mijn oordeel kan ik kort
samenvatten: deze dissertatie is, ondanks vele verdiensten, een deels overladen,
deels te mager boek geworden; er worden dikwijls veronderstellingen geuit die niet
waar te maken zijn, maar waarop de schrijfster, ze als feiten aanvaardend, al te
gemakkelijk voortborduurt. In elk geval heeft zij onze kennis over Vlaming aanzienlijk
verrijkt met een uitvoerige studie, die heel wat aanknopingspunten biedt voor verder
onderzoek.
Kortrijksestraat 43
G. KAZEMIER
2587 VP Den Haag
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r

r

Marburg a/d Lahn UB Ms 363 f. 1 -73 en het Glossarium
Harlemense
In de uitgave van het Glossarium Harlemense door P.G.J. van Sterkenburg worden
herhaaldelijk ter vergelijking aangehaald het Glossarium Bernense en het Glossarium
r

r

Trevirense. Hierbij laat zich een derde glossarium voegen, te weten Ms 363 f. 1 -73
van de Universiteitsbibliotheek Marburg an der Lahn, dat hieronder het Glossarium
Marburgense wordt genoemd. Het is uit de vijftiende eeuw. Het heeft toebehoord
aan het klooster Corvey bij Höxter aan de Weser.
De nauwe verwantschap tussen Harlemense en Marburgense moge blijken uit
de volgende verbasterde of ongebruikelijke trefwoorden en verklaringen die ze
gemeen hebben tegenover de beide andere (oudere) glossaria. (Hieronder is B
Bernense, aangehaald naar de ed. L. de Man en P.G.J. van Sterkenburg,
's-Gravenhage 1977, H Harlemense, M Marburgense, T Trevirense, Cop
Vocabularius Copiosus, Df Diefenbach; voor bijzonderheden zie Glossarium
Harlemense ed. P.G.J. van Sterkenburg, 's-Gravenhage 1973, blz. 252 en elders).
H 1530 confitare te gader wriuen
vb

M f. 14

confitare to hope urighen

Confricare B 1543 T Cop
H 4440 ircole vanderhant
va

M f. 34

ircole vor der hant

Niet in B T Cop Df. Ircole is een verbastering van ir (gr. cheir), hand en vola,
handpalm.
H 4976 manualis hantwerc
vb

M f. 38

manualis hantwerk

Niet vertaald B 4769 T
H 5913 Panca vastelauont
va

M f. 45

panta vastelauont

Niet in B T Cop Df
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H 6136 percellere bouen climmen versnellen
ra

M f. 47 persellere bouen clymmen

versnellen B 5805 T; bouen climmen niet in B T Df i.v. percellere
H 6328 pinnula oechschedel
rb

M f. 48 pynnula oghe scedel
Niet in B T
H 7633 saxus steen
vb

M f. 56

saxus steyn

saxum B 7148 T Cop
H 8690 torpipes crompvoet
ra

M f. 66 torpipes eyn ding dat krumme voten heft

tortipes B 8102 T Cop
Het ligt niet op de weg van steller dezes het streekeigen te bepalen van het
Marburgense en ouder en jonger taalgoed te ziften. Hier zij enkel gewezen op enige
latijnse verklaringen in M die vertalingen lijken te zijn van verkeerd gelezen of
verkeerd verstane verklaringen in de landstaal.
rb

M f. 17 dedecet i. malefacit

Dedecet it mesteet B 1996, mesthet T, het misteemt het misteet het misuoecht.i.
disconvenit Cop, mesteet H 2036. Malefacit lijkt een vertaling van iets als ess
missededet (Df 19 i.v. Dedecet).
vb

M f. 36

lictor .i. bursa

Lictor bedeel B 4589, budel T en H 4734. In M (of in Ms voorbeeld) is budel niet
ra
verstaan als bodel (dit woord komt voor in M, f. 50 , i.v. preco vor loper vel bodel),
maar als buidel (vergelijk crumena en budel, borse H 1864, est bursa vel pecunia
rb
M f. 16 ).
vb

M f. 42

nomius .i. os

Nonnus monech B 5266 (nonnus of nomius niet in T), Nonnus monic Cop, nomius
monec H 5532 (vergelijk monachus moenc
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H 5255). In M (of in Ms voorbeeld) lijkt de verklaring in de landstaal (monec of moenc)
door verwisseling van c en t verstaan te zijn als moent, mont, mond, in het latijn os.
ra

M f. 57 Scema est infirmitas

Scema cirheit B 7171, cijreit T, sierheit Cop, cierheit H 7665. Heeft M (of Ms
voorbeeld) siecheit gelezen? Vergelijk morbus siecheit B 5050, sicheit T, een
onghemac een siecheit uel seer dicitur infirmitas Cop, ziecheit H 5286, zuke M f.
vb
40 .
J.C. ARENS
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I.B.
Deze initialen, waarmee de berijmer van Het Hoghe Liedt Salomons, z.pl., Anno
Domini 1616, zich aanduidde (cf. L. Strengholt, Bloemen in Gethsemané, 1976, p.
52 en noot), staan blijkens Journal tenu par Isaac Beeckman, ed. C. de Waard, I,
p. 350 en II, p. 1, 2, 96 voor Iakob Beeckman, in 1616 conrector van de Latijnse
school van Zierikzee, waar de berijming werd uitgegeven.
Over Beeckman, en dergelijke berijmingen in de Latijnse school van zijn tijd, zie
in N. van der Blom e.a., Grepen uit de geschiedenis van het Erasmiaans Gymnasium
1328-1978, Rotterdam, uitg. Backhuys, 1978 het hoofdstuk ‘Een rector berijmt het
Hooglied’.
2661 JJ Bergschenhoek, 16 dec. 1978
N. VAN DER BLOM
Hendrik Chabotlaan 45
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Enige bibliografische notities naar aanleiding van Jan Jansz
*)
Starters lijkklacht over Wilhelm Ludwich, 1620
M.M. Kleerkooper heeft in zijn Bibliographie van Starter's werken ('s-Gravenhage
1911) in rubriek V vier uitgaven van Starters Lijkklacht over Wilhelm Ludwich
1)
beschreven . Hij stelde vast dat een van deze uitgaven, namelijk V. 1, met het
‘impressum’ Nae de copye tot Franeker, by Jan Lamrinck, boeck-drucker ordinaris
2)
der H.H. Staten van Vrieslandt, anno 1620 (zie afb. 1), de eerste druk is .
Kleerkooper beargumenteerde dit door te wijzen op verbetering van bepaalde fouten,
op juist de afwezigheid ervan, of op toevoegingen en weglatingen, dit alles na
vergelijking met de andere uitgaven. Hiermee kan ik het niet eens zijn, want al
Kleerkoopers argumenten van tekstuele aard zijn omkeerbaar en trouwens, de
toevoeging ‘Nae de copye’ wijst er al nadrukkelijk op dat het hier om een herdruk
3)
gaat . Er wordt zelfs nadrukkelijk aangegeven welke ‘copye’ als voorbeeld heeft
gediend!
Door de vermelding ‘tot Franeker, by Jan Lamrinck’ wordt het waarschijnlijk dat
we dáár een vroegere uitgave moeten zoeken en

*)

1)

2)

3)

Wat de verschillende spellingsvormen van het woord Lijkklacht in dit artikel betreft, is het
gebruik ervan aangepast aan de spelling van de op dat moment besproken druk. Gaat het
niet om één bepaalde druk, dan is voor de vorm Lijkklacht gekozen.
Aldaar de opgave van de complete titels, met vindplaatsen en verwijzingen naar de bekende
pamflettencatalogi. Willem Lodewijk, Graaf van Nassau (1560-1620) was bij zijn overlijden
stadhouder van Friesland.
P.A. Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling: Verzameling van
Frederik Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven. Dl I: 1500-1648.
Amsterdam 1858, no. 1734; W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling
berustende in de Koninklijke Bibliotheek. Dl I, eerste stuk: 1486-1620. 's-Gravenhage 1889,
no. 3059.
Zie voor de betekenis van ‘Nae de copye’ J. Gerritsen, De eerste druk van de Palamedes,
in: Uit bibliotheektuin en informatieveld. Opstellen aangeboden aan dr. D. Grosheide...Utrecht
1978, pp. 224-225, met noot 15 (= Bibliotheek en documentatie. 3).
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aangezien Kleerkooper drie uitgaven met een dergelijk adres noemt (V. 2, V. 2a en
V. 3) zal één van deze wel een vroegere, zo niet de eerste druk zijn. Om er achter
te komen of dit het geval is, is het noodzakelijk eerst een beschrijving van de boekjes
te geven.
o

4

44)

V. 2 en V. 2a hebben als collatieformule 4 : * A-D . *1r is blanco, op de verso
staat een houtsnede, voorstellende het wapen van Friesland, omringd door die van
Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de elf Friese steden. *2r heeft de titel en het
impressum zoals beschreven door Kleerkooper, met dien verstande dat door de
toevoeging van de spreuk Fundamentum Dei stat firmum het wapen van Friesland
verandert in het embleem van de Franeker academie. *2v is blanco. *3r-*4r heeft
een opdracht die voor V. 2 en V. 2a verschillend is (ik kom hier straks op terug) en
*4v heeft een opdracht van Starter aan de lezer. Op A1r-D3r vinden we de
‘Lyk-klaghte’, D3v en D4 zijn blanco. De enige verschillen die ik in de twee boekjes
heb kunnen vinden staan in de eerste opdracht en in de aanhef ervan. V. 2 is
opgedragen ‘Aen den doorluchtighen Heere Maurits, Prince van Orangien, &c
mitsgaders den Hoogh-Welghebooren Heeren Johan, Georg, Ernst Casimyr, & Hans
Ludwich, graven tot Nassau, &c. broeders van wylen Sijn Genade.’ en V. 2a ‘Aende
Hoogh-Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden mitsgaders
de Moghende Heeren Volmachten, Ghedeputeerde Staten ende Magistraten der
respective Provincien en Steden van Vriesland, Stad Groningen, Omlanden ende
5)
Drenthe’ . De tekst (en dus ook het zetsel) van de opdracht is duidelijk aangepast:
zo vinden we bij voorbeeld in V. 2 ‘Doorluchtighe Prince, Hooghgheboren Heeren’
en in V. 2a ‘Hooghmogende Heeren’. Al deze gegevens leiden ertoe te constateren
dat het bij V. 2 en V. 2a om twee ‘issues’ van eenzelfde editie gaat, waarbij de
verschillen slechts in het eerste katern voorkomen.
o

4

46)

V. 3 heeft als collatieformule 4 : [A ]B-E . [A1r] heeft de-

4)
5)
6)

Tiele 1733 en 1733*, met fouten in de transcriptie van de titel en in de opgave van het aantal
bladzijden.
Hoofdletters en de weergave van bepaalde gotische letters en leestekens heb ik
genormaliseerd.
G. van Alphen, Catalogus der pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen,
1542-1853...Groningen 1944, no 114a.
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zelfde titel als V. 2/2a. [A1v] heeft de al eerder beschreven houtsnede met de wapens
en [A2r] (gesigneerd *3!)-[A3r] de opdracht. (Van deze uitgave heb ik alleen maar
exemplaren met de opdracht aan de Staten Generaal enzovoorts kunnen vinden).
Op [A4r] begint met een totaal ander zetsel dan in V. 2/2a de ‘Lyk-klaghte’, die
eindigt op E2v. Op E3r-E4r volgt een nog niet eerder gepubliceerd gedicht:
7)
‘Klaeghlied over “tafsterven van...Wilhelm Ludwich grave tot Nassau, &c.’ . E4v is
blanco.
Er is een bibliografische reden om V. 2/2a te zien als vroegere druk dan V. 3 en,
omdat er geen andere druk bekend is die daarvoor in aanmerking komt, zelfs als
de eerste. Bij eerste drukken is het meestal de gewoonte dat de opdracht het laatst
gedrukt wordt. Toen Lamrinck de tekst van Starter voor de twee opdrachten
ontvangen had, bleek hem dat die, samen met de titel, maximaal drie folia zou vullen.
Omdat het zeer vreemd zou zijn als het blanco blad aan het eind van het katern zou
vallen, heeft Lamrinck in V. 2/2a voor een minder vreemde oplossing van een eerste
blanco blad gekozen, waarbij het hem dan nog mogelijk was de verso ervan met
de genoemde wapens te bedrukken. Bij een latere druk kon hij, waar hij de omvang
van de kopij kende, anders formaat maken en we zien dan ook dat V. 3 volkomen
normaal op de eerste bladzijde met de titel begint. Van de vier folia van het eerste
katern waren er nu drie gevuld, zodat Lamrinck de tekst van de ‘Lyk-klaghte’
aansluitend op [A4r] kon laten beginnen.
Met het zetsel van het eerste katern van V. 2/2a en V. 3 is trouwens iets
merkwaardigs aan de hand. Het blijkt dat niet alleen het zetsel van de titelpagina,
maar ook dat van de eerste tweeëndertig regels van de eerste opdracht volkomen
identiek zijn. Dit verklaart waarom er op het tweede folium van V. 3 een signatuur
*3 voorkomt: men is vergeten die te veranderen in de goede, namelijk A2. Ook dit
is een aanwijzing dat V. 3 later gedrukt is dan V. 2/2a.

7)

De tekst hiervan is afgedrukt in: J.J. Starters Friesche lusthof, beplant met verscheyden
stichtelijcke minneliedekens, gedichten ende boertige kluchten. Den zesden druck, op nieus
vermeerdert ende verbetert, met verscheyden dichten ende kluchten. (Met inleiding en
aanteekeningen van J. van Vloten). Utrecht 1864, pp. 183-186.
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Is het met deze gegevens nu mogelijk in de drukgeschiedenis van de Lijkklacht de
plaats van V. 1 (de uitgave met ‘Nae de copye’ op het titelblad) nader te bepalen?
o

4

Alvorens ik hiertoe overga, is het nuttig eerst weer een collatieformule (4 : A-C ) en
een inhoudsopgave te geven. De titel vinden we op A1r en de opdracht aan de lezer
nu op A1v. A2 is gevuld met de opdracht, ditmaal aan de Staten Generaal
enzovoorts. De rest van het boekje wordt ingenomen door de ‘Lyc-klachte’. Uit het
feit dat het ‘Klaegh-lied’ ontbreekt kan geconcludeerd worden dat V. 2 of V. 2a als
kopij heeft gediend. Dat het V. 2a geweest moet zijn blijkt uit het voorkomen van de
opdracht aan de Staten Generaal enzovoorts. Ook zijn er nog enige andere
argumenten waarom V. 1 beslist een herdruk moet zijn: de ‘regelmatige’
collatieformule, de zeer compacte druk en de veelzeggende verplaatsing van de
o

opdracht aan de lezer, die het mogelijk maakte het geheel in drie 4 -katernen onder
te brengen.
Ook kan misschien iets gezegd worden over de plaats waar en door wie het boekje
gedrukt is, alsmede over de uitgever. Het titelblad draagt een rond vignet
voorstellende de drie Paulinische hoofddeugden, met de spreuk Sic itur ad astra.
8)
Dit vignet, of varianten ervan, is van 1592 af gebruikt door Zacharias Heyns . Deze
had zelf geen drukkerij, maar liet zijn uitgaven drukken in onder andere Haarlem
en Amsterdam. Twee van de drie gebruikte sierletters heb ik teruggevonden in
drukwerk van Broer Jansz. te Amsterdam: de (zelden voorkomende) A van A1v op
A2r van De hemel-vaert des eersten en oversten vervolger der Christenen in
Nederlant, Ruart Tappart..., gedrukt in 1622 en de D van A2r op A2r van Jacob
Rueff, 'tBoeck vande vroet-wijfs..., eveneens gedrukt in 1622. Verdere producten
van Broer Jansz. met een vignet van Heyns op het titelblad zijn bekend. Ik noem:
Genoechlijke, eerlijcke ende profijtelijcke propoosten, exempelen ende fabulen...Per
H. Jacobi. t'Amsterdam, By Broer Jansz., woonende opde Nieu-zijds Achter-burghwal,
inde Silvere Kan, [c. 1620.] In 1622, toen Starter weer in Amsterdam verbleef, drukte

8)

Over Zacharias Heyns' activiteiten als uitgever zie: E.W. Moes, De Amsterdamse boekdrukkers
en uitgevers in de zestiende eeuw. Dl IV door C.P. Burger Jr. 's-Gravenhage 1915, pp.
174-285. Het vignet is afgebeeld op p. 174.
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Broer Jansz. zijn Bruyd-lofs-gedicht ter eeren den eerentfesten, achtbaren,
welgheleerden jonghelingh Henricus Joannes Oetgens bruydegom, ende de eerbare
9)
deught-rijcke, wel-ghemanierde juffrou Margarita Storm bruyd... , en, veel later, in
1634 een uitgave van de Friesche lust-hof. Contacten tussen Starter en Zacharias
Heyns zijn ook aantoonbaar. Ik noem slechts Starters gedicht ‘Ter eeren den
Voortreflijcken, Soetvloeijenden, Geestigen ende Geestlijcken Poeet Zacharias
Heyns’ in de in 1621 verschenen uitgave van Bartas' Wercken, door Heyns vertaald.
Welke functie Heyns in verband met de Lyc-klacht had weet ik niet, misschien die
van uitgever.
Enige maanden geleden zou ik hiermee mijn opstel hebben moeten beëindigen,
maar onlangs kocht de Leidse Universiteitsbibliotheek een tot dan toe onbekende,
10)

o

4

derde druk van de Lijkklacht . De collatieformule hiervan is: 4 : A-F . Op A1r staat
de titel: Lijck-clacht, over den Hooch-welgheboren; in alle deughden uytmuntenden
Heere Wilhelm Ludwich, Grave tot Nassau, Catzenelleboghen, Vyanden, Dietz etc.
Heere tot Bilsteyn etc. Stadtholder ende Capiteyn Generael over Vrieslandt, Stadt
o

Groninghen, Omlanden ende Drenthe. Die den loop sijns levens begon, a 1560.
o
den 13. Martij, tot Siegen. Den selven salich volende, a 1620. den 31. Mey, tot
Leuwarden. Ende op den 13. Julij des selfden jaers in de Jacopynen kercke aldaer,
by sijn sal. huysvrou, die Hooch gheborene Vrouwe, Anna van Orangien met grooter
eere ende statie begraven wierd. Hier is noch by gevoeght de ordre van de
begraeffenisse der Heeren so sy het lijck ghevolcht zijn. Den nacomelinghen tot
een ghedachtenisse sijnder deughden ende daden. Gheschreven door I. Starter.
J.U.S. Tot Franeker, By Jan Lamrinck, boeck-drucker ordinaris der H.H. Staten van
Vrieslandt, anno 1620 (zie afb. 2). Op A1v staat het wapen van Friesland, omringd
door de veertien andere, en gevolgd door de opdracht aan de lezer. A2 heeft de
opdracht aan de Staten Generaal enzovoorts, terwijl

9)

10)

Zie het artikeltje van W.A.P. Smit, Een aanvulling op de bibliographie van Breero's en Starters
werken, in: Het boek. Tweede reeks van het Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen. Jrg.
XVI (1927), p. 370-372.
Catalogus Beijers, veiling 25-27 april 1978, no 405 = catalogus Notebaart 161 (1978), no 261.
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op A3r-D3v de ‘Lijck-clachte’ is afgedrukt. Onderaan D3v lezen we: ‘Den drucker
tot den leser. Goedgunstighe leser, het heeft ons goet gedacht by desen derden
druck U.L. te verthoonen in wat voeghen de uytvaert van wylen sijn Genade Graef
Willem...is gehouden...’; op D4r-F2r volgt de Verthoninghe ende namen der personen
die met hare tegenwoordigheydt vereerlijckt hebben den uytvaert van Wilhelm
Ludwich, Grave tot Nassau, &c. F2r-F3v bevat Cort ende historische verhael van
het leven, ende doot, van wylen sijn Genade, Graef Wilhelm van Nassau. (Blijkens
een opmerking op F3v zal het aanstaande mei mogelijk zijn uitgebreider te lezen
over graaf Willem van Nassau. Dan denkt de drukker de ‘Vriesche cronycke...int
licht te geven’. Dit is Pierius Winsemius' Chronique ofte Historische geschiedenisse
van Vrieslant). F4 bevat het ‘Klaegh-lied’ en onderaan op de verso staat het colophon:
Gedruckt tot Franeker, by Jan Lamrinck, drucker ordinaris anno 1622. (Uit de boven
aangehaalde uitspraak over Winsemius' Chronique blijkt duidelijk dat 1622, en niet
het op de titelpagina gegeven jaartal 1620, het juiste jaar van verschijnen van deze
druk is).
Veruit het belangrijkste deel van deze nieuwe druk is de toegevoegde lijst van
personen die bij de begrafenis van Willem Lodewijk aanwezig waren, of van wie
men gedacht had dat ze aanwezig zouden zijn. Er staat namelijk achter een aantal
namen ‘absent’. Voor zover ik weet is deze lijst nergens zo volledig afgedrukt, zelfs
niet op de prent zelf van de begrafenis, door Claes Jansz. Visscher in Amsterdam
uitgegeven, of in de bij die prent behorende toelichting waarin eveneens een gedicht
van Starter is opgenomen, ook getiteld ‘Lyckklachte’, maar grotendeels afwijkend
van de in het voorafgaande besprokene ‘Lijkklacht’. Kleerkooper beschreef dit
11)
gedicht als nummer VI in zijn bibliografie .

11)

Zie: Frederik Muller, Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders en van
buitenlanders, tot Nederland in betrekking staande...Amsterdam 1853, p. 16, no 425 = F
Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van
Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten. Dl IV: Supplement,
aanhangsel en algemeen register. Amsterdam 1882, no 1420A. Zie de Appendix. De tekst
van déze ‘Lyckklachte’ bij Van Vloten (zie noot 7), pp. 186-191.
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In 1866 bracht J.K. van der Wulp de Triumphe der heerlijcke begravinghe van Willem
Lodewijck, Grave van Nassau in verband met Starters Lijkklacht over Wilhelm
Ludwich (Kleerkooper V), en wel op grond van de slotzin van dit pamflet: ‘Wy
verhopen hier nae een Lijck-klacht ofte Epitaphium tot lof van desen crychshelt
aenden dach te brengen, met alle zijn daden int kort verhaelt.’, en hij suggereerde
12)
zeer sterk dat Starter dan óók de auteur van de Triumphe zou zijn . W.P.C. Knuttel
13)
sloot zich hierbij aan . C.H.Ph. Meijer heeft gegronde redenen tegen deze
14)
toeschrijving aangevoerd . Kleerkooper meende echter Starters auteurschap van
de Triumphe onomstotelijk te kunnen bewijzen door dit pamflet te verbinden met
het gedicht ‘Lyck-klachte’ dat voorkomt in de toelichting van de prent gemaakt ter
gelegenheid van Willem Lodewijks begrafenis, en hij beschreef het pamflet als
nummer IV in zijn bibliografie. Kleerkooper baseerde zich kennelijk op een passus
in de inleidende tekst van toelichting op de prent, waar staat: ‘een yder sal weten
dat in den eersten druck merckelijcke grove fouten sijn begaen in 't stellen der
Lantschappen, E. Heeren, ende Officieren, te weten: de achterste voor, de voorste
int midden, ende soo voorts, t welck hier nu alles met groote vlijt ende goedt
onderwijs der E. Heeren self, is ghecorrigeert ende ten vollen verbetert’. Echter, dit
zijn mijns inziens geen woorden van Starter, maar van de uitgever, Claes Jansz.
Visscher. Methodologisch is Kleerkoopers argumentatie beslist onjuist: omdat in de
toelichting op de prent een gedicht van Starter staat, is nog niet de hele toelichting
van Starter en nog minder de totaal afwijkende Triumphe. Het lijkt me hoogst
onwaarschijnlijk dat iemand als Claes Jansz. Visscher een voddig pamflet als de
Triumphe zal laten doorgaan voor de eerste druk van de toelichting op zijn prent.
(Alle mij

12)

13)
14)

Zie: Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland,
aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. Dl I: 1500-1648. Amsterdam 1866, no 1721
= Knuttel 3058.
Zie zijn annotatie bij no 3058.
In: De navorscher. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen
die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen. Onder bestuur van J.F. van
Someren. Jrg. XLII (= nieuwe serie, jrg. XXV, 1892), pp. 610-612.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

174
bekende exemplaren van de toelichting hebben de opmerking ‘ghecorrigeert ende
ten vollen verbetert’, zodat het hier om latere drukken gaat. Zie hiervoor de
Appendix). Wat de uitgever van de Triumphe, Gerrit van Breughel, met de boven
aangehaalde slotzin ‘wy verhopen...’ bedoeld heeft is me niet duidelijk, maar zeker
niet Starters Lijkklacht over Willem Ludwich, en nog minder de toelichting op een
prent uitgegeven door Claes Jansz. Visscher. Dientengevolge stel ik voor de
Triumphe als werk van Starter uit diens bibliografie te schrappen.

Appendix
In het voorafgaande is de toelichting op de begrafenisprent van Willem Lodewijk al
kort ter sprake gekomen. De prent zelf is ontworpen door Pieter Feddes uit Harlingen
15)
en meet ca. 210 × 39 cm . Als uitgever fungeerde blijkens de ondertekening Claes
Jansz. Visscher. De toelichting is gedrukt op vijf horizontale stroken van elk ca. 36
× 12 cm. Elke strook is onderverdeeld in drie kolommen, met ieder een eigen
nummer, zodat er vijftien kolommen zijn, genummerd van 1 tot 15. Elke kolom meet
ca. 12 × 12 cm. Vervolgens is er nog een horizontale strook van dezelfde afmetingen
waarop in vier (ongenummerde) kolommen Starters ‘Lyck-klachte’, bestaande uit
130 verzen is gedrukt. Leggen we deze zes stroken naast elkaar dan bedraagt de
16)
totale lengte ca. 216 cm, 6 cm langer dan de prent .
Uit het boven gegeven citaat blijkt dat er minstens twee tekstueel verschillende
drukken van de toelichting moeten hebben bestaan. Een exemplaar van de eerste
druk heb ik niet gevonden. Misschien heeft

15)

16)

J. Philippe van der Kellen, Le peintre-graveur hollandais et flamand, ou Catalogue raisonné
des estampes gravées par les peintres de l'école hollandaise et flamande...Tome I. Utrecht
[etc. 1866-1873], pp. 149-150, no 26; F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings
and woodcuts, ca. 1450-1700. Vol. VI: Douffet-Floris. Amsterdam [1952], p. 235. De opgegeven
maten zijn lengte × hoogte.
Zo althans het exemplaar in de Rotterdamse Atlas van Stolk dat is beschreven door G. van
Rijn, Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis
van Nederland. Verzameld door A. van Stolk Cz. Dl. II. Amsterdam 1897, no 1465.
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het door Muller (zie noot 11) genoemde boekje, waaraan kennelijk Starters
‘Lyck-klachte’ ontbrak, tot de eerste druk behoord.
Bij de mij bekende exemplaren van de latere druk is een verschil aan te wijzen.
Van sommige exemplaren is de strook met de kolommen 1-3 vervangen door een
andere, waarbij de tekst nu niet in drie, maar in twee kolommen van ca. 12 × 12 cm
17)
is ondergebracht . Deze twee kolommen, met uiteraard veel compacter gezette
tekst dan in het Rotterdamse exemplaar, zijn genummerd 2 en 3. Hier ontbreekt
dus een nummer 1. Voor de vervanging van de strook met de kolommen 1-3 door
een die ca. 12 cm smaller is, kan ik geen afdoende reden opgeven. Ik wil slechts
constateren dat de lengte van de totale toelichting plus Starters gedicht nu op ca.
204 cm is gekomen, zodat het geheel nu wel in zijn volle lengte onder de prent past.
In het Dordtse exemplaar is het dan ook onder de prent geplakt, met de
18)
ongenummerde kolommen van Starters gedicht als eerste .
Tenslotte kan ik nog opmerken dat de strook met de twee kolommen vermoedelijk
bij Broer Jansz. is gedrukt, gezien het voorkomen van dezelfde initiaal A als in Broer
Jansz.' druk van de Lyc-klacht. Over de drukker van de overige stroken durf ik geen
uitspraak te doen.
R. BREUGELMANS

17)

18)

Ik ken exemplaren in de British Library, Londen (604.i.27, iets beschadigd), in het Museum
Simon van Gijn te Dordrecht en een incompleet (de kolommen 8-15 ontbreken) in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Bij het laatste exemplaar zijn de stroken verknipt, extra
zijn toegevoegd de kolommen 2 en 3, zoals die in het Rotterdamse exemplaar voorkomen.
Ook in het Londense exemplaar is Starters gedicht vooraan geplaatst.
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*)

Een Nederlands woordenboek uit de 13e eeuw

Het Glossarium Bernense; Een vroegmiddelnederlandse tweetalige
Latijns-Limburgs[e] woordenlijst. Opnieuw uitgegeven met een inleiding,
translitteratie en commentaar en van een alfabetische en retrograde
index voorzien door L. de Man en P.G.J. van Sterkenburg. M. Nijhoff,
's-Gravenhage 1977. 530, (175) blzz. (Monumenta lexicographica
neerlandica, series I vol. 2).
Lexicografische werken uit het verleden zijn niet oninteressant. Niet alleen
cultuurhistorisch of omdat studie van die werken ons iets kan leren over oudere
fasen van de taalwetenschap, maar vooral omdat zij gebruikt kunnen worden bij de
studie van vroegere taalperioden, bijvoorbeeld bij tekstinterpretatie of lexicografisch
1)
(bijv. woordgeografisch) onderzoek . De serie Monumenta lexicographica neerlandica
van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden heeft als doel deze
lexicografische produkten toegankelijk te maken door tekstuitgaven en studies te
publiceren. Vooral onze oudste woordenboeken, vocabularia, verdienen een plaats
in deze serie. Ze zijn immers niet zonder meer toegankelijk: ten eerste zijn het vaak
met de hand geschreven boeken (waarvan een aantal in buitenlandse bibliotheken
wordt bewaard) en ten tweede zijn het tweetalige woordenlijsten met alfabetisch
geordende Latijnse ingangen waardoor het Nederlands slechts langs een omweg
bereikbaar is.
Dit geldt met name voor het Glossarium Bernense dat door De Man en Van
Sterkenburg is uitgegeven. Deze vocabularius, bewaard in hs. 641 van de
Burgerbibliothek te Bern, vormt onze oudste middel-

*)

1)

Dit artikel is overwegend van J.J. van der Voort van der Kleij. Het paleografisch en
codicologisch gedeelte is van J.P. Gumbert. Het gedeelte over de translitteratie is door
besprekingen van de auteurs verrijkt.
Vgl. hierover ‘Spätmittelalterliche Prosaforschung’, Jahrbuch für internationale Germanistik
V (1973), Heft 1, p. 168-170 en mijn artikel in de bundel Lexicologie [...], Groningen 1977, p.
287-293.
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nederlandse woordenboek en verdient daarom meer dan gewone aandacht. Voor
het eerst is nu de tekst van het handschrift gevolgd - Buitenrust Hettema gaf in 1889
een bewerking uit - en zijn de door vocht bedorven gedeelten onder ultra-violet licht
gefotografeerd en gelezen. Het middelnederlands in de omschrijvingen is door
indices onmiddellijk toegankelijk gemaakt en er is een basis gelegd voor verder
taalkundig onderzoek. De uitgave bevat: woord vooraf (7-9); inleiding (met
bibliografie) waarin boekarcheologische en lexicologische aspecten worden
behandeld (11-120); facsimile's (van de met uvlicht genomen foto's; 0.1-84);
translitteratie met verantwoording (121-343); commentaar bij de translitteratie
(344-411); alfabetische en retrograde indices op het middelnederlandse gedeelte
met verantwoording en aanwijzingen (412-530). Het commentaar was het werk van
De Man, voor de indices zorgde Van Sterkenburg. Voor de rest zijn de auteurs
samen verantwoordelijk.
De grondslag voor alle verdere werk moet de bestudering van het handschrift zelf
zijn. De pp. 11-20 van de editie zijn aan ‘boekarcheologische aspecten’ gewijd. Wij
gaan op enkele punten hieruit nader in.
Op p. 11 wordt de inhoud van het hs. en zijn schutbladen beschreven. Aan deze
beschrijving kan men aflezen dat het ‘voorwerk’ in het facsimile in de verkeerde
volgorde is afgedrukt! (De juiste volgorde is 0.4, 0.3, 0.1, 0.2). Het als 0.2
gereproduceerde bladfragment hoort op de lege bladzijde die fol. 1 recto voorstelt.
Men merke op dat de tekst op het verso van het eerste folium begint - iets dat in
oudere handschriften meer voorkomt, maar in latere bepaald ongewoon zou zijn.
De bladen van het hs. zijn 16½ × 11 cm., de bladspiegel is 11 × 7½ cm. Men moet
zich dus realiseren dat het om een heel klein boekje gaat (nog kleinere komen in
deze tijd nauwelijks voor; het is het formaat van Everyman- of Teubnerdeeltjes, of
2)
van de oude Klassieke Galerij; zie de platen bij dit artikel ). Het facsimile geeft de
tekst sterk vergroot weer. Bij deze vergroting zijn de

2)

Het facsimile is qua grootte misleidend, maar door het gevolgde procédé wel veel beter
leesbaar dan gewone foto's!
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marges weggevallen, zodat wij niet meer de katernsignaturen kunnen zien, die de
kopiist zelf heeft aangebracht onderaan de laatste bladzijde van elk katern, volgens
de ‘oude’ methode, die na de 13e eeuw ongebruikelijk is geworden. Ook zien wij
de prikking niet meer; foto's tonen duidelijk wat het facsimile slechts doet vermoeden,
nl. dat er ‘on top line’ is geschreven, een praktijk die in de loop van de 13e eeuw
wordt afgelost door de gewoonte de eerste tekstregel op de twééde getrokken lijn
te plaatsen. (Signaturen en liniëring zijn op onze platen zichtbaar).
Op p. 13-14 wordt zeer terecht gewezen op het voorkomen van allografen voor
verscheiden grafemen - niet alleen de bekende gevallen bij i, u, s, r, d, maar ook
andere. De hierover gemaakte opmerkingen zijn grotendeels goed en relevant.
Sommige echter zijn minder gelukkig: waarom heet de ronde r (die het hs., volkomen
correct en normaal, alleen na o gebruikt) ‘de traditionele r’? waarom staat er dat
men die ‘in het zuiden meer dan in het noorden schrijft’ en dat hij is ‘ontstaan uit
een soort z (zonder het dwarsstreepje)’? en waarom toch wordt de (zeker
opmerkenswaardige) r met verlengde schacht als ‘longobardisch relict’ aangeduid?
Jammer is ook de onbeholpen beschrijving van de ronde d met in de schacht ‘een
accent, een soort spiritus lenis die op een e lijkt’: het betreft hier een welbekende
de-ligatuur, die in de 12e eeuw algemeen gebruikelijk is, maar in de 13e snel
3)
verdwijnt .
Nog vier vormen verdienen te worden opgemerkt. De a ‘in één verdieping’ is, naar
ik meen, in schrift van dit type vroeg in de 14e eeuw ongebruikelijk geworden; de
gewone lange s op het woordeinde, die in dit hs. naast andere vormen voorkomt,
zal men ook na de eerste decennia van de 14e eeuw zelden meer aantreffen; en
4)
de ‘rechte’ d is al rond 1300 een zeldzaamheid . Het zeer frequente voorkomen
van de ‘j’ tenslotte moet toch ook een ouderwets trekje zijn.
3)

4)

De auteurs citeren zelf uit een Duitse bron: ‘komt nog in het begin van de 13e eeuw voor’.
Hij komt ook voor in de ‘Trierer Floyris-Bruchstücke’, ed. De Smet-Gysseling in Studia
Germanica Gandensia 9 (1967), die ze (p. 157) in het eerste kwart van de 13e eeuw dateren.
Men vergeve ons een digressie. ‘De d met loodrechte stok die in de eerste helft der 13e eeuw
heet te verdwijnen, maar die ik in Nederlandse hss. van c. 1280 nog wel heb aangetroffen,
zal men heel veel later toch niet meer vinden in het Rijnland?’ Aldus Lieftinck, TNTL 65 (1948)
160 - een passage die Hellinga's ‘achterdocht’ opwekte (Spiegel der Letteren 8 (1964) 123):
‘als het om één kenmerk gaat, dan moet het mogelijk zijn een exact verslag uit te brengen
van de bevindingen’. Zo'n verslag zou in 1964 mager zijn geweest. Nu er echter inmiddels al
heel wat delen van de Manuscrits datés beschikbaar zijn, wordt het zinvol daarin systematisch
te zoeken. Hierbij een verslag van de bevindingen.
Tot 1300 kan men de rechte d wel zo af en toe nog vinden. Van een opgave is afgezien.
Vanaf 1300 is de volledige lijst:

MsDFr(ankr.) dl.
5 pl. 41a

c. 1302

liturgisch

MsDFr 6.34b

1302

theologisch,
Zuidfrankrijk

MsDFr 5.39a

c. 1302-1304

liturgisch

MsDBelgië
1.92-93

1304

liturgisch

MsDFr 6.37a

1308

liturgisch

MsDFr 2.40b

c. 1308-1311

liturgisch, Italië

MsDItalië 1.46

1315

scholastisch,
wsch. Italië. (Een
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ander hs. van
dezelfde kopiist,
ook met rechte
d, van 1317, in
Thomson, Latin
Bookhands 42.)
MsDPays-Bas
1.234

1324

liturgisch

MsDFr 6.48b

c. 1324-1331

liturgisch,
Zuidfrankrijk

MsDFr 2.45b

1331

theologisch,
Italië.

Daarna zijn er tot 1350 geen meer aangetroffen, en verder is niet gezocht. (In de MSD zijn
tot nu voor de periode 1300-1350 ruim 300 hss. gepubliceerd.)
Nu kan men bij zo'n ‘volledig’ lijstje allerlei vraagtekens zetten. Ik en mijn assistent zullen vast
rechte d's over het hoofd hebben gezien. Nog waarschijnlijker is, dat van sommige hss. de
vrij kleine gepubliceerde specimina geen rechte d bevatten hoewel hij elders in dat hs. wel
degelijk voorkomt (op de bijgaande platen van het Bernense is er ook geen te zien). Vrijwel
zeker is, dat nieuwe delen van de MsD nieuwe gevallen voor de lijst zullen opleveren. Maar
zelfs in het gepubliceerde materiaal is men niet veilig voor verrassingen: toevallig merkten
wij de rechte d op in MsDPB 1.147-149 [1361]-1366, liturgisch, Gent! (Op pl. 145-46, uit
hetzelfde hs., komt hij niet voor.) - En dit alles zonder rekening te houden met wat er voorkomt
in hss. die het pech hebben niet gedateerd te zijn.
Wat voor conclusie kan men dan uit zulk een exact verslag van bevindingen trekken? In geen
geval zal het zinvol zijn, het voorkomen van de rechte d met simpele jaartalgrenzen te
concretiseren (type ‘niet na 1331’, of ‘niet na 1366’). Maar wel kan men met redelijk vertrouwen
voorzichtig formuleren dat het, als men de rechte d vindt in een hs. dat niet liturgisch en niet
Zuideuropees is, nogal onwaarschijnlijk is dat dat hs. na 1300 geschreven is. (Dit argument
zou overigens de recente datering van het Luiks Leven van Jesus op c. 1300, i.p.v. c. 1325,
kunnen ondersteunen.)
[Ik heb sindsdien de specimina van voor 1300 nog eens bekeken; de rechte d blijkt zelfs na
1285 al uitermate zeldzaam te zijn.]
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Bern 641, Glossarium Bernense, f. 16v. Merk o.a. op: signatuur; prikking; lange eind-s (o.a.
coniugalis, consensus; de vorm in consanguinitas is een andere).
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Bern 641, f. 64v. Merk o.a. op: signatuur; liniëring; vraagteken in [Q]ua. wa? en Quando.
wanne?
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Hendrik van Veldeke, Sint-Servatiuslegende. - München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod.
o

o

germ. 5249, 18, 1, fragment, r en v . - Met toestemming van uitgeverij E.J. Brill overgenomen
2

uit J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften [...], Leiden 1972 .
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5)

Op p. 20 wordt, bij wijze van datering, volstaan met uit de literatuur , van 1772 tot
1928, de door anderen voorgestelde dateringen te citeren; ‘het veiligst lijkt’, volgens
de uitgevers, ‘de datering van de Bouwstoffen [no. 63, gepubliceerd in 1927] begin
van de 14e eeuw’. Nu hebben wij in het voorgaande herhaaldelijk ouderwetse trekken
aangewezen: de katernsignaturen, het schrijven ‘on top line’, en een aantal
6)
lettervormen. Hoewel geen van deze trekken na 1300 beslist onmogelijk is , maakt
hun cumulatie een datering in de 14e eeuw toch uiterst onwaarschijnlijk. En m.n.
de de-ligatuur doet vermoeden dat het hs. vrij ver in de 13e eeuw teruggeschoven
moet worden. Legt men nu naast ons hs. plaat 15 van Deschamps,
2

Middelnederlandse handschriften (Brussel 1970 of Leiden 1972 ), dan zal men
wellicht evenals wij getroffen worden door de gelijkenis tussen het Bernense en de
oude fragmenten van de Servaes van Hendrik van Veldeke. De twee handschriften
(die overigens ook in formaat bijna gelijk zijn) zijn beslist door zeer verwante handen
geschreven. Weliswaar komen vele van de eigenaardigheden van het Bernense in
de Servaes niet voor (bv. de ‘j’, de rechte d, de lange eind-s, de de - dus juist allerlei
oude trekken; in feite is het Bernense, althans grafisch. ouderwetser!); maar
andersom is er niets in de Servaes dat niet ook in het Bernense voorkomt; en in
lettervormen, in proporties en rhythme is de gelijkenis zó duidelijk dat men zonder
aarzeling zal besluiten dat de twee hss. zowel in de ruimte als in de tijd dicht bij
elkaar moeten staan. Een datering in de eerste helft (zo niet het eerste kwart) van
de 13e eeuw lijkt voor het Bernense aangewezen. (Taalkundige argumenten, die
in dezelfde richting wijzen, komen beneden aan de orde).
Voor een uitgave van een handschrift is het zaak vast te stellen of een of meer
handen de tekst geschreven hebben en of er jongere toevoegingen, en uit welke
tijd, zijn. Men zal de verschillende handen moeten aangeven en zich afvragen of
de toevoegingen in een commentaar of notenapparaat dienen te komen dan wel in
de tekst zelf. In

5)
6)

Toe te voegen: Van Sterkenburg, Het Glossarium Harlemense, 1975, p. 121
‘Oude’ signaturen komen nog in de 15e eeuw in het Comburgse hs. voor.
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het laatste geval moeten ze natuurlijk duidelijk, bijv. door middel van hoekhaken,
van de overige tekst worden onderscheiden. Dat is hier niet gebeurd - de later
toegevoegde woorden zijn in de tekst, de grammaticale siglen in het commentaar
opgenomen - en de ‘Verantwoording bij de translitteratie’ (p. 121-123) zwijgt erover.
Hoeveel handen en welke toevoegingen vallen te noteren? In tegenstelling tot de
inleiding (p. 18) zie ik meer dan twee handen:
- hand A (ca. 1250), van de copiïst. De correcties zijn hoogstwaarschijnlijk zijn
werk. Misschien voegde hij op 5r bij 366 amurca amunca toe (hij schreef 7532
spangere i.p.v. spargere);
- hand B (14e e.). Deze hand schreef op IV na 28 abhominari: onbequamicheit7)
en op 83v onderaan omnia dat dominus non habet ergo minus (vgl. het
commentaar bij 8540);
- hand C (15e e.). Deze bracht de grammaticale siglen aan op IV en 2r en
misschien ook die op 65v na 6693 raro selden. Op 5r schreef hij boven 392
velec: vero, op 6v na 562 arterie: vene vocales (n.b. in het commentaar bij 562
staat vocales, in de translitteratie vorales). Op 79v vulde hij onder de linker
kolom aan: treuge bestant (niet: bestand zoals bij 8124 wordt gelezen). Het
kan méér dan een hand zijn;
- hand D (16e e.). Hij beschreef het schutblad IIIr en v (facs. 0.3. en 0.4). Op
29r schreef hij in de marge bij 2891 exurere bruien: bruiten en op 29v voor
2931 familia: maisnie (vgl. facs. 0.3 rechts, iets onder het midden maisnie).
Misschien zijn ook de onderstrepingen en kruisjes (vgl. p. 17) van zijn hand.
Was dit de hand van Jacobus Bongarsius, tot wiens verzameling het handschrift
in de zestiende eeuw behoorde?;
- hand E. Deze moderne hand schreef op 47r na 4765 maledicere mespreken:
mes.

7)

Dit woord is in het hs. volledig leesbaar, op de facs. niet. Vandaar dat in de translitteratie it
werd gereconstrueerd. Wat in het hs. in de marge staat, is merkwaardigerwijs op de facs.
niet afgedrukt. Daardoor zijn ook de signaturen en representanten niet te zien. Ik maakte
gebruik van een op het INL aanwezige afdruk van een microfilm van Bernense.
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De later toegevoegde woorden horen niet zomaar in de translitteratie te staan. Ze
passen beter in het commentaar.
Hoe ver iemand wil gaan in het weergeven van wat er staat zoals het er staat,
hangt af van het doel van zijn editie. Dat is hier het Glossarium Bernense toegankelijk
te maken, in de eerste plaats voor taalkundigen. Daarom zijn de opgeloste
afkortingen terecht alleen cursief gedrukt in geval van twijfel. (Ik zou in gevallen als
651 atrement (7 VA) en 1337 samene (14 RB) niet slechts de e maar het opgeloste
re resp. me cursiveren). Een overzicht van de gebruikte afkortingen en een
bespreking van enkele gevallen is te vinden op p. 14-17. Enkele andere, begrijpelijke
ingrepen zijn: de lemma's werden genummerd waardoor het verwijzen naar
afzonderlijke woorden werd vergemakkelijkt; de punt in het handschrift ná het lemma
is weergegeven door extra wit en kolomzetsel voor het interpretament; ł (vel) in het
interpretament werd weergegeven door een komma. Enkele ingrepen die rustig
gedaan mochten worden, des te meer omdat de lezer toch over een facsimile
beschikt, heb ik daarentegen gemist. Wat heeft de taalkundige eraan dat het
onderscheid in het handschrift tussen i en j, vaak slechts een relatief verschil, en u,
v en w wordt gehandhaafd? Het belast de indices met onbelangrijke varianten en
bemoeilijkt het lezen onnodig, zoals uit de volgende voorbeelden kan blijken: 3975
bljuen, 7590 boujste, 4898 druujnge, 4314 erurojen, 4781 knjjt, 7022 lujjnge, 2483
juorie, 4641 njith, 6533 pujnt, 5231 rjujre, 0323 tujuelen, 3943 twjuel, 6639 uiue,
4302 ujsitiren, 7948 uru, 5340 uvdre, 1541 wnden. Normaliseren had opgeleverd:
bliven, boviste, druvinge, ervroien enz. De andere wenselijke ingreep bestaat in het
normaliseren van het aaneenschrijven, behalve bij pro- en enclise, naar tegenwoordig
gebruik. In de eerste plaats is herhaaldelijk niet met zekerheid te zeggen of iets wel
of niet aaneengeschreven staat, omdat er alleen relatieve verschillen zijn. In de
tweede plaats is er geen systeem te ontdekken in het al of niet aan elkaar schrijven
van woorden of woorddelen: het aaneenschrijven was nog niet als nu geformaliseerd.
In veel gevallen zullen spaties inderdaad een schrijftechnische oorzaak hebben
gehad (p. 122). Ik zou bijv. translittereren hofvel i.p.v. 218 hof vel (3 VA), einchorn
i.p.v. 652
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einc horn (7 VB), walvesch i.p.v. 1163 wal vesch (3 VA), vor den dag, i.p.v. 423
vordendag (5 VA), twe dage i.p.v. 794 twedage (9 RA) en en slange gehort i.p.v.
1135 en slangegehort (12 RB). Dan is geen kunstgreep nodig om te voorkomen dat
delen van woorden en samenstellingen in de index een zelfstandig leven gaan
leiden. De spaties van het handschrift zijn overigens niet zo consequent gevolgd.
Er staat bijv. toverlest i.p.v. 5230 touer lest (51 VB), vorwetenisse i.p.v. 6243 uor
wetenisse (61 VA), vanbocrane i.p.v. 815 uan bocrane (9 RB), teorse i.p.v. 2616 te
orse (26 VA), ten imerden i.p.v. 3972 te nimerden (39 VB), oin jun i.p.v. 1128 oinjvn
(12 RB), acker man i.p.v. 1881 ackerman (19 VA), ten voldech i.p.v. 1957 tenuoldech
(20 RB) en bi vleien i.p.v. 6265 biuleien (61 VA). Waarom zijn de hoofdletters aan
het begin van elke kolom niet evenals de andere hoofdletters met onderkast
weergegeven? Dit zijn overigens kwesties die niet de inhoud maar het grafische
aspect raken.
Bij elke tekstuitgave is detailkritiek nodig. Zo ook hier. Men kan eraan twijfelen of
de bovengeschreven e zonder invoegingsteken in 67, 488, 3458, 3989, 4518, 4519,
4520, 4834, 4835 en 8244 van hand A is - in 3328, 4400 en 6547 vinden we wel
een invoegingsteken - en deze niet translittereren. Dan moet ook merren i.p.v. 359
meerren (4 VB) gelezen worden. Na collatie van het hele glossarium heb ik slechts
de volgende leesfouten gevonden:
252 wortafflir 1. wortaft'lir (3 VB; t' is wsch. een verdwaalde invoeging die achter
het lemma alea hoort)
390 stoltheid l. stoltheide (5 RA)
450 vernoyren l. vernoijren (5 VB)
479 vugen l. vuogen (6 RA)
481 gewugheit l. gewuogheit (6 RA)
8)

862 (C)aballus l. Caballus (9 VB; de initiaal is niet ingevuld, maar duidelijk bedoeld .
In andere gevallen zijn ze wel gewoon getrans-littereerd.)

8)

Ten onrechte wordt de copiist op p. 13 (bovenaan) van de inleiding onoplettendheid verweten.
Bij habena (34 VB) en de regel daarboven werd ruimte opengelaten voor de II. Het woord Ha
werd niet volledig geschreven: er staat a. Dat hij bij Jacere (36 RA) Acere schreef en geen
plaats open liet voor de J, was gebruikelijk. j-initialen horen in de marge.
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1026 helm l. helin (11 RB; er moet helm staan)
1030 reinegheid l. reinegheide (11 RB)
2172 wstere l. wostere (22 RB)
2570 hun l. hun. (26 RB)
2743 hertelos l. hertenlos (27 VB)
3568 here l. hare (35 VB)
3628 ihesus christus l. ihesus (36 RB)
4184 ungetempeheit l. ungetempreheit (41 VB; zie p. 16 sub 6b)
4196 jnterscalarjus l. interscalaris (41 VB)
5268 iene l. te ne? (52 RB; het ‘teken dat op een sigma lijkt’ (de tekstuitgevers
volgen hier Buitenrust Hettema) rechts boven de punt na het interpretament is een
vraagteken. Het staat ook bij 5268, 6558 en 6592.)
5287 scarf l. scars (52 RB)
5290 noujes moet worden novem en 5292 nouem moet worden novjes (52 RB:
voor deze woorden staan resp. een b en een a die aangeven dat ze van plaats
moeten wisselen)
5329 ene l. e ne? (52 VB)
5457 umgemac l. ungemac (54 RA)
5677 vuder uel l. vuder, (56 RA; er staat geen voluitgeschreven vel zoals het
commentaar zegt, maar de doorstreepte l-afkorting)
5749 plaidise l. pladise (56 VB)
5920 vut l. vuot (58 VA)
5974 molre l. moelre (59 RA)
6064 cleet l. lendencleet (59 VB; het toegevoegde lenden hoort hier, en niet bij de
volgende omschrijving)
6065 arsdarm lenden l. arsdarm
6558 wa l. wa? (64 VA) en
6592 wanne l. wanne? (64 VB).
Alles bij elkaar is dit niet zo'n groot aantal voor een uitgave van 168 bladzijden
handschrift.
De alfabetische en de retrograde index vormen een onmisbaar hulpmiddel omdat
ze het middelnederlands in het Glossarium Ber-
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nense direct toegankelijk maken. Doordat aan de ingangen het regelnummer is
toegevoegd, kan men een woord weer snel in de editie vinden. Wie van de indices
naar het facsimile wil, moet een omweg maken: hij moet eerst naar de editie terug
om het folionummer op te zoeken.
De bezwaren tegen de uitgave gelden uiteraard ook voor de indices. De latere
toevoegingen (bestant, brujter, maisnie, onbequamicheit, treuge, vene, vero en
vorales) moeten uit de indices verdwijnen. Het aantal varianten is nodeloos vergroot
door het handhaven van het onderscheid tussen i en j en u, v en w. Daarbij komt
dat deze letters zijn gealfabetiseerd als i, j, u, v en w, hetgeen extra zoekwerk
veroorzaakt. Het voorkomen van utganc bijv. is verspreid over de grafische varianten
utganc, ut ganc (p. 473) en vt ganc (p.480). Consequenties had ook het volgen van
het handschrift in het al of niet aaneenschrijven van woorden of woorddelen. In de
alfabetische index vindt men b.v. oueralderuader en daarop volgend ouer alder
uader. De niet aaneengeschreven vorm staat door een kunstgreep op de juiste
plaats, de delen alder en uader zijn weer als afzonderlijke vormen opgenomen
waaraan de rest van de samenstelling tussen () is toegevoegd. Hof vel 218 en einc
horn 652 zijn per ongeluk gesplitst in hof, vel, einc en horn. Sommige woorden zijn
in het aaneengeschreven geheel onvindbaar geworden bijv. gehort in slangegehort,
regtheit in negeineregtheit, ropen in harropen en selschap in waleselschap. Bij
normaliseren had dit alles zich niet voorgedaan.
De ‘Verantwoording bij de index’, p. 412, maakt melding van een alfabetische
index op de Latijnse lemma's die op de afdeling Thesaurus van het INL te raadplegen
is.
Als de editie en de indices klaar zijn, is de woordenschat van de oudste woordenlijst
ontsloten, maar nog niet verkend. Het ‘Commentaar bij de translitteratie’ is het
verslag van een eerste tocht - op de onvolledigheid wordt met klem gewezen - door
het glossarium. Een * in de translitteratie verwijst naar dit commentaar. Het bestaat
uit paleografische opmerkingen, emendaties, waarbij die van Buitenrust Hettema
kritisch bekeken worden, en parallelplaatsen uit lexicografisch
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verwante teksten die bij interpretatiemoeilijkheden tot steun kunnen zijn. De
belangrijkste van deze, op één na onuitgegeven, teksten zijn: het Glossarium
Trevirense 1125/2059 en 1128/2053, het Glossarium Harlemense (ed. Van
Sterkenburg), de Pandecta en Düsseldorf hs. F8 en F9 (deze twee staan in de
bibliografie onder Vocabularius). Daarnaast worden nog allerlei andere
lexicografische werken, o.a. het Middelnederlandsch woordenboek, het Glossarium
latino-germanicum en het Novum glossarium latino-germanicum van Diefenbach,
de Vocabularius copiosus en de Teuthonista, en diverse artikelen te hulp geroepen.
Een goed voorbeeld van dit meer dan eens vernuftige commentaar, waarin menige
poging wordt ondernomen om het ontstaan van fouten te reconstrueren, is de
aantekening bij 7948 tempestiue ment alte uru. Latere onderzoekers zullen
ongetwijfeld met dit deel van de uitgave hun voordeel kunnen doen.
Als eigen bijdrage geef ik hier enkele aanvullingen en kanttekeningen:
31 Vgl. voor het lemma het commentaar bij 3650. Dit geldt ook voor 46, 362, 423,
504, 2920, 3217, 6575 en 6998;
67 Hier (en bij de andere reeds vermelde woorden met een bovengeschreven e;
zie ook het commentaar bij 818) lijkt alleen een keuze tussen a of ae mogelijk. Op
grond van 3328 geslaegte en 6547 waenen, waar een invoegingsteken staat, geloof
ik niet dat iemand heeft vergeten te expungeren. Overigens wordt op p. 18 onderaan
de e niet aan de afschrijver, maar aan een latere hand toegeschreven;
252 Lees aleator i.p.v. alea. Als tor in het interpretament terecht is gekomen, moet
dat worptaflir luiden (vgl. T 1125/2059 aleator - worptaflier);
370 Beter is anathemare te lezen met het verwante Latijns-Franse gloss. Paris
9)
B.N. lat. 7692 (ed. M. Roques) . Gelijksoortige gevallen zijn 2648 en 5931;
793 Lees biennis i.p.v. bienius;

9)

De verwantschap met Latijns-Franse glossaria wordt op p. 23 van de inleiding opgemerkt.
De relatie van Bernense tot deze glossaria komt verderop aan de orde.
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811, 812 In de Latijnse lemma's is de eerste s met invoegingsteken toegevoegd;
876 In het interpretament is de eerste m met een invoegingsteken toegevoegd;
1202 Tussen rinc en rep kan een komma worden aangevuld;
1395 Tussen torniren en riddere kan een komma worden aangevuld;
1521 hanthant is (ook in 1680) eerder te verklaren als dittografie dan als
verschrijving voor hant te hant. In 3595 en 3596 staat te hant;
1600 Is conciliarj, dat volgens het alfabet hier niet hoort, een verschrijving voor
consiliarj? Dan moet na raet geuen worden aangevuld. Of is het een verschrijving
voor conciliare? In dat geval zijn conciliare en concilium (al in 1479 en 1480)
verdwaald en is raet foutief. Vgl. p. 43 Opmerking;
1602/1603 Lees in het interpretament geuer (ook bij 1639 en 1641). Vgl. echter
Diefenbach s.v. consul ‘ratgebe (18)’;
1849 In plaats van deze regel op te vatten als een verschrijving voor vpupa hoepe
zou ik met T 1125/2059 voor goepe groepe willen lezen. In Paris B.N. lat. 7692
vinden we het lemma cruppa met als interpretament croupe (zie hiervoor W.v.
Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch XVI, 416-422);
1921 dacte hoeft niet fout te zijn voor datte: in T 1125/2059 en in Paris B.N. lat.
7692 luidt het interpretament ook dacte;
1930 De laatste e van scadeleke is niet later toegevoegd, zoals op p. 19 wordt
beweerd;
1955 I.p.v. teniarech leze men ten iare. De copiist keek een regel te laag;
2125 Volgens p. 16 (sub 4) is depromere een schrijffout. Het is correct (vgl.
Diefenbach, Glossarium latino-germanicum i.v.);
2705 Lees domen i.p.v. domon;
3035 Lees dragende i.p.v. dragenda;
3044 Lees fiola i.p.v. fiala;
3157 Lees vorme i.p.v. vorma;
3478 De copiist schreef na hebraicus de schacht van een h of b, bemerkte zijn
vergissing en verbeterde tot e;
3894 Lees indulcare i.p.v. jnculcare (vgl. Diefenbach, Novum glossarium
latino-germanicum i.v.);
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4015 Door de hoog geplaatste punt na het interpretament zou men, ten onrechte,
gedronteir kunnen lezen;
4230 Het interpretament intosgen (voor jnterponere) mist een werkwoord: vul aan
werpen. Iets dergelijks doet zich ook voor bij 5931 en 6446;
4259 Het woord jntrointus bestaat niet. Het is een verschrijving voor jntroitus dat
door de copiist herhaald werd. Het interpretament is dat van jntrorsum;
4309 Het commentaar neemt aan dat inwolken, inwelken een verschrijving is voor
inwinden, inwenden. Eenvoudiger is inwolken te zien als fout voor inwalken. Het
MNW geeft s.v. walken als eigenlijke betekenis ‘rollen (tot een rol maken)’ de
betekenis die hier past. Diefenbachs Novum glossarium latino-germanicum geeft
s.v. inuoluere het interpretament inwelgen, hetgeen correspondeert met inwelken;
4340 Lees anedawen i.p.v. aneclawen. Na be dient dawen aangevuld te worden;
4661 Volgens het commentaar is het rechts boven gebeideg (46 RB) toegevoegde
heit van de afschrijver. Op p. 19 wordt het aan ‘een latere lezer (corrector?)’
toegeschreven. De copiist zag bij het corrigeren van zijn werk over het hoofd dat hij
heit al op de volgende regel had geschreven en vulde heit boven de regel van
gebeideg aan:
4721 Lees lubesticum i.p.v. lubesticuns;
5015 In het hs. staat inuoden i.p.v. muoden;
5147 en 5148 Lees swemmen resp. swemre voor smemmen en smemre;
5160 De emendatie walgen wordt gesteund door plaatsen waar de copiist zijn
fout (e i.p.v. a) zelf corrigeerde o.a. 3568 hare (eerst here) en 5671 versmaden
(eerst versmeden);
5290 en 5292 De marginale b en a geven aan dat de woorden daarachter van
plaats moeten wisselen. De copiist van het Glossarium Harlemense heeft deze
correctie uitgevoerd;
5337 De komma na snore is door de tekstuitgever aangevuld;
5380 Lees obstare i.p.v. obstere (vgl. mijn opm. bij 5160);
5464 De copiist schreef twee maal oliva en verbeterde de a in het interpretament
tot e;

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

192
5476 Na alrehande kan een komma worden aangevuld;
5677 De aantekening moet vervangen worden door: de afschrijver vergat het
tweede gedeelte van het interpretament. Er staat in het hs. geen voluitgeschreven
vel, maar de afkorting bestaande uit een doorstreepte l;
5749 Na de a van pladise is een i geëxpungeerd;
5866 Naar aanleiding van p. 18 Correcties sub 1 zou hier een correctie vermeld
moeten worden. De correctie is op het facs. niet te vinden;
5931 Lees pessumdare i.p.v. pessumda. Het interpretament mist een werkwoord,
nl. treden of werpen. Het Latijns-Franse gloss. Vatic. lat. 2748 (ed. M. Roques) heeft
hier: pessumdare - metre souz pié;
6064 en 6065 Inderdaad werd lenden onder cleet bijgeschreven. Het moet dan
wel op de juiste plaats worden gelezen nl. voor cleet en niet op de volgende regel
na arsdarm gezet worden. De copiist vult wel vaker onder de regel aan;
6446 We zouden hier een werkwoord als interpretament verwachten: lees
ellendegen (vgl. MNW II, 618);
6457 De aantekening bij deze regel kan vervallen. Hier blijkt zeer duidelijk
verwantschap met de Latijns-Franse glossaria (ed. M. Roques, Recueil [...] I). Het
onbegrijpelijke interpretament metre in Bernense heeft in Paris B.N. lat. 7692 als
parallel metre a bordel;
6578 Misschien moet met MNW IX, 457 voor uirlogteg virclogteg (‘in vieren
gespleten’) gelezen worden;
6651 Na de a begon de copiist een r te schrijven. Op het laatste moment herstelde
hij zijn vergissing. Er staat dus niet warr;
6658 ejneker zou men met Moors (De oorkondentaal in Belgisch-Limburg van
ca. 1350-1400, Tongeren 1952, p. 409) als een hypercorrecte vorm kunnen
beschouwen;
6661 Lees menegste i.p.v. grot. De copiist schreef het interpretament van 6600
quantuscumque;
6663 Lees decke i.p.v. grot;
7888 Lees tabidus i.p.v. tabibus;
8124 Boven de u van treuge staat geen o, maar een u-haakje.
Als het handschrift is bestudeerd, een betrouwbaar afschrift is
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vervaardigd en de tekst van indices en filologisch commentaar is voorzien, kan het
glossarium als lexicografisch produkt onderzocht worden. In het tweede hoofdstuk
van de inleiding, ‘Lexicologische aspecten’, worden we ingelicht over de plaats van
10)
de Berner woordenlijst in de lexicografische traditie , datering, bronnen,
verwantschap, werkwijze van de middeleeuwse compilator, inhoud van het
glossarium en lokalisering.
De aanduiding ‘glossarium’ blijkt slechts te handhaven als gangbare benaming.
In feite hebben we, aldus de auteurs, te maken met een produkt dat aansluit bij de
middellatijnse lexicografische traditie en niet met een glossografisch werk, zoals
vroegere onderzoekers veronderstelden, dat als terminologisch commentaar aan
bepaalde teksten is gebonden. Deze revolutionaire visie is het gevolg van een
grondig onderzoek van het vijftiende-eeuwse Glossarium Harlemense door Van
11)
Sterkenburg in zijn dissertatie. Ze kan worden gesteund door de overeenkomst,
niet slechts m.b.t. het lemma maar ook m.b.t. het interpretament, met enkele
12)
Latijns-Franse abavus-woordenlijsten die als gemeenschappelijke basis vooral
het Elementarium (1053) van Papias hebben. Uniek is de woordenlijst uit Bern omdat
ze ‘de eerste schakel van de lange ononderbroken Middelnederlandse lexicografische
ketting’ is.
Op grond van boekarcheologische gegevens bleek een vroegere datering
noodzakelijk. Deze kunnen worden aangevuld met gegevens uit de tekst betreffende
de spelling, klankverandering en woordgeschiedenis. Bij de spelling vallen op: 1)
13)
het voorkomen van f in de anlaut in de woorden fledermus, flo, fridag, frutscap,
fuden,

10)
11)

12)
13)

In verband met het verwante Glossarium Harlemense had Van Sterkenburg de datering,
verwantschap en lokalisering reeds in zijn dissertatie onderzocht.
De later aangebrachte grammaticale siglen in Bernense kunnen niet direkt als argument tegen
de glossariumtheorie worden gebruikt. Vgl. p. 21 van de inleiding. De verbogen vormen bij
de lemmata zijn geen argument pro: ze komen uit de Latijns-Franse bron van Bernense.
Zie M. Roques, Recueil général des lexiques français du moyen âge I, Paris 1936, p. xxx.
Buiten beschouwing bleven aan het Latijn of Frans ontleende woorden, gevallen waarin
proleptische assimilatie van invloed geweest kan zijn en klanknabootsingen.
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14)

fuer, fuleke, furinge en fusteringe. In het Corpus-Gysseling reeks I vond ik : fles
(p. 26), flesch (p. 25 (3×), p. 26), flesche (p. 25 (2×)), fleslike (p. 26), fluoct (p. 28),
fremde (p. 28), fremden (p. 27), friende (p. 26), frinden (p. 29) en froschepe (p. 21)
te Gent 1236, fliete (p. 294) te Vogeldijk? 3e kwart 13e eeuw en funnesse (p. 96)
te Lubbeek, Heverlee 1267; 2) het voorkomen van -sg (naast -sch) in de auslaut in
ulesg, tantulesg, walvesg, arswisg, ondertosg, uorsg en croselbusg en in de inlaut
(waarnaast 3 × -sch-) in vnderasgen, iesgen, briesgen, uerblesgen, uesgen, eisgen,
widereisgen, blisgen, verblisgen, wisgen, afwisgen, intosgen, dersgen en tusgen.
De spelling sg komt in deze posities in Het oudste goederenregister van Oudenbiezen
(ed. M. Gysseling en J. Buntinx; [1280-1344]) uit ongeveer hetzelfde gebied als
Bernense niet meer voor. Hetzelfde geldt voor het 14e-eeuwse (vnl. vanaf ca. 1350)
materiaal in J. Moors, De oorkondentaal in Belgisch-Limburg van circa 1350 tot
1400; 3) enkele woorden met th i.p.v. d nl. ethmen, inethminge, nythech en thunnen.
Rooth (Niederdeutsche Mitteilungen 16/18 ('60-'62), p. 29) merkt op: ‘Für die
Schreibung th in Gl. Bern. ethmen müssen wir ins 12. Jh. zurückgehen, weil der
Übergang th > d erst in diesem Jahrhundert vollendet wurde’ en verklaart vervolgens
deze vorm en daarmee de andere, tot relikt uit de legger. Andere mogelijkheden,
passend bij de datering van het glossarium in de eerste helft van de 13e eeuw, zijn
dat de overgang th > d zich geleidelijk in de woordenschat voortzette en dat voor
de copiist daarom th geen verouderde spelwijze was in déze woorden of, dat de
copiist iemand op leeftijd was en daarom deze spelling niet veranderde. In zijn
dissertatie (p. 181) maakt Van Sterkenburg aannemelijk dat ŭ voor nasaal of
nasaalverbinding in Oudenbiezen als archaïsme beschouwd dient te worden. Welnu,
in het Glossarium Bernense is de overgang ŭ naar ŏ nog maar net begonnen: ‘Vóór
n + dentaal staat u, zeer uitzonderlijk o’ (Inleiding, p. 60). Bernense is dus het
verleden van Oudenbiezen.
Tenslotte zijn er enkele woorden die een zeer vroege datering

14)

Dankzij W.J.J. Pijnenburg heb ik de proeven van de alfabetische index op het Corpus-Gysseling
reeks I kunnen inzien.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

195
vragen. In zijn reeds geciteerd artikel (p. 42) constateert Rooth ‘dass einige Wörter
einer sehr alten Schicht angehören und im Mhd. und Mnl. des 13./14. Jhs. sonst
nicht belegt sind’. Als voorbeelden geeft hij ebenode, ethmen en roet (5289 nouale).
15)
Als zeer oude vorm noteert hij (p. 30) knijt (4781 mancipium). I.v.m. bit en bedalle
is de opmerking van Schützeichel van belang (op p. 214 van zijn in de Inleiding, p.
59 vermelde artikel) ‘Vor allem in den Werken Heinrichs von Veldeke treten bit und
betalle sehr häufig auf’.
Vroegere onderzoekers hadden al relaties gezien, opgemerkt of aangetoond
tussen Bernense en Trevirense 1125/2059, St. Florian en Harlemense. Met recht
vatten de auteurs daarom kort de bevindingen samen van Diefenbach, Buitenrust
Hettema, Verdam, Rooth en Grubmüller. Het onderzoek naar de verwantschap
tussen B, T en H kwam in een nieuwe fase door de methode die Van Sterkenburg
in zijn proefschrift toepaste. Hij liet B, T en H op informatiedragers overbrengen
waardoor de woordenlijsten met de computer verwerkt konden worden. Hij kon
daardoor gebruik maken van al het materiaal en zijn conclusies kwantitatief
formuleren. Op grond van de volgorde van de lemmata, het aantal
gemeenschappelijke lemmata, de interpretamentloze woorden, de
gemeenschappelijke fouten en de overeenkomsten in interpretament, een zwaar
wegend gegeven, kon hij de verwantschap van deze drie woordenlijsten met elkaar
overtuigend aantonen. In tegenstelling tot bijv. het Glossarium Harlemense worden
in Bernense geen bronnen genoemd.
De ontdekking van Grubmüller dat Bernense verwant is met het Latijns-Franse
glossarium Vaticanum lat. 2748 maakt verder onderzoek

15)

Vindplaatsen in ambtelijke teksten: Corpus-Gysseling reeks I, p. 75 1261 St. Truiden, echter
niet in 1277 Tongeren?; in Oudenbiezen zeldzaam naast met en soms mit; niet in het
Goederenregister van Bernissem - een afschrift van dr. Gysseling is op het INL aanwezig c. 1300 St. Truiden en in De oorkondentaal van Belgisch-Limburg van circa 1350 tot 1400
eveneens niet. Hoe is de situatic in de litteraire teksten? In de Aiol-fragmenten (± 1220-1240
Limburgs) komt bet 43 × voor naast 2 × (dar...) met. In de Limburgse sermoenen en het Leven
van Jezus komt bit resp. bet voor naast mit resp. met. Het handschrift van de Limburgse
sermoenen werd door De Vreese eertijds (Over handschriften en handschriftenkunde, p. 145
[1933], Zwolle 1962) op begin veertiende eeuw geplaatst, Deschamps dateerde het Leven
van Jezus onlangs als ca. 1300.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

196
mogelijk. Het bracht Van Sterkenburg ertoe, B, T en H als abavus-type te
determineren. De overeenkomst tussen Bernense en Vatic. lat. 2748 gaat echter
verder dan de lemmavolgorde. Grubmüller poneert althans: ‘die Frage nach der
Quelle des Berner Glossars und nach den französischen Elementen in ihm müsste
von hier aus neu aufgerollt werden’ (geciteerd in Van Sterkenburgs diss. p. 56). Bij
mijn poging met behulp van dat glossarium enkele problematische interpretamenten
in B op te lossen, vond ik overeenkomsten (ontlening én vertaling van Franse
interpretamenten) die Grubmüllers stelling bevestigen. Ik gebruikte niet alleen Vatic.
lat. 2748 (V) maar ook de verwante Latijns-Franse glossaria Douai 62 (D), Evreux
en vooral Paris B.N. lat. 7692 (P) dat vrijwel identiek is met Conches 1. Ze zijn
uitgegeven door M. Roques in zijn Recueil général des lexiques français du moyen
âge I, Paris 1936. De overeenkomst blijkt uit: 210 aforis P dehors - van buten; 301
altercari P pleder D plaidier - plaidiren; 302 altercatio P plet - plait; 395 animequior
P de plus souef courage - sagtersmuts; 449 apocrifum P hors d'autorité - sunder
auctoriteit; 450 apostatare P renoier - vernoijren; 520 arefacere P fere sec - maken
droge; 617 assum P je suy present - ig ben hir; 714 auctenticus P d'auctorité - van
auctoriteit; 755 basis D columbe P fondement - van der columben; 973 caupo P
tavernier - tauernir; 972 capo P capon - capun; 1066 caupona P taverne - tauerne;
1128 cepe P oignon - oinjvn; 1140 cerimonia P offrende - offerande van corne; 1385
comicus P poete - poete; 1386 cominus P de pres - van bj; 1519 confabularj V fabler
- fauelen; 1921 dactilum V dacte - dacte; 1960 denarius P nonbre de x - getal uan
tenen; 2145 deseujre P fere cruelement - wretleke dun; 2771 exenia P present present; 2774 exhibere P presenter - presentiren; 2795 exodus P exode quidam
liber - ein boech; 6457 prostituere P metre a bordel - metre.
Ongetwijfeld zijn er veel meer van dergelijke plaatsen te vinden. Ik heb slechts
enige duidelijke gevallen genoteerd. Verder onderzoek naar de nauwe relatie van
B met deze glossaria lijkt de moeite waard. Daarbij moet ook Trevirense 1125/2059
bekeken worden dat eveneens, volgens Holmèr (diss. Van Sterkenburg, p. 56), in
lemma en interpretament met deze Latijns-Franse glossaria overeenstemt, in ieder
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geval voor de eerste drie (maar ook verder?) bladen die een Latijns-Franse tekst
bevatten. Een dergelijk onderzoek zal de rol duidelijk kunnen maken van
Latijns-Franse glossaria als schakel tussen middellatijnse en Latijns-Nederlandse
lexicografische werken. Bernense kan overigens niet rechtstreeks van P afhankelijk
zijn, aangezien P in het midden van de 14e eeuw wordt geplaatst. De lemma's van
Bernense zonder interpretament hebben in de Franse glossaria wel een verklaring
of ze ontbreken. Bovendien vertoont B overeenkomsten met D en V. Volgens
Roques, p. xxx van zijn editie, hebben deze Franse glossaria een
gemeenschappelijke voorganger die als voornaamste bron het Elementarium (1053)
van Papias heeft. B zal dan onder meer teruggaan op die voorganger die vóór het
derde kwart van de 13e eeuw geplaatst moet worden, omdat het oudste van de
Franse woordenlijsten, nl. D, tot die periode wordt gerekend. Misschien mag men
op grond van de door Rooth aangewezen woorden ‘einer sehr alten Schicht’ niet
alleen een Latijns-Frans maar ook een Latijns-Duits voorstadium voor Bernense
aannemen!
Onder het kopje ‘Werkwijze van de middeleeuwse compilator’ volgen enkele
16)
opmerkingen over het afschrijven en compileren van studieboeken in de 13e eeuw .
Dat we in Bernense een afschrift moeten zien, leid ik af uit typische leesfouten als
e i.p.v. a (hare, versmaden, obstare), a i.p.v. o (molen, roste, fiola), vntontraken
i.p.v. vntbruken, wortaftorlir, bienius i.p.v. biennis, teniarech

16)

Op p. 37-38 wordt gezegd dat het hs. ‘in de geëvolueerde intellectuele techniek van de 13e
eeuw past’, hoewel wordt gesteld ‘dat men de pecia-techniek (het afschrijven per folium door
een aantal scribenten) voor lexicografisch werk, evenmin als voor litteraire gewrochten, niet
verder toepast, maar dat één hand (soms met voortzetting door anderen) het volledig model
copieert’. Hierover twee opmerkingen. Ten eerste is in deze beschrijving dat, wat men de
‘peciatechniek’ noemt, essentieel onjuist weergegeven: zij bestaat hierin dat één persoon de
afzonderlijk te huren katernen van het voorbeeld, de een na de ander, copieert. Handwisseling
is geen element van de pecia-techniek. Ten tweede echter: de pecia-techniek is een puur
universitaire aangelegenheid, in de 13e en de eerste helft van de 14e eeuw aan sommige
(niet eens alle) universiteiten gebruikt, en vrijwel uitsluitend voor theologische en juridische
standaardwerken. Voor een werk als het onderhavige is zij niet alleen ‘niet verder’, maar
helemaal nooit toegepast; noch, in het algemeen, ooit voor teksten in de volkstaal. Neerlandici
(en Romanisten etc.) kunnen de pecia-techniek gerust vergeten. - G.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

198
i.p.v. ten iare, aneclawen i.p.v. anedawen en crutgart i.p.v. erutgart. Welke van de
overige soorten fouten moeten we toeschrijven aan de compilator-vertaler die het
model van B vervaardigde, welke aan de copiist? De stukjes over de vorm van het
kopwoord en intepretament en over de alfabetisering vormen een leerrijke bijdrage
tot de studie van de lexicografische methode in de middeleeuwen. Wie wel eens
een glossarium gebruikt, moet deze bladzijden niet ongelezen laten. Wel heb ik me
afgevraagd of het niet voorbarig is iets een verdienste van de compilator-vertaler
te noemen, zolang de verwante Latijns-Franse glossaria niet naast Bernense zijn
gelegd.
Het plan voor een monografie over de Nederlandse abavus-groep, als afsluiting
van de verschillende edities, is alleen maar toe te juichen. Daarin zouden we niet
alleen het beloofde hoofdstuk over het steeds terugkerende onderwerp van de
alfabetisering, maar ook bijv. een onderzoek naar de inhoud van de niet even grote
glossaria verwachten.
Het hoofdstuk over de lokalisering is het hoogtepunt (50 pp.) van de inleiding. Het
begint met een resumé van de conclusies van Graff, Buitenrust Hettema, Van
Ginneken, de Bouwstoffen en Rooth. Dan volgt een inventarisatie van de
fonologische, orthografische en morfologische verschijnselen, waarin de hand van
Van Sterkenburg te herkennen is. Voor de laatste groep wordt tevens onderzocht
hoe de compilator morfologische zaken presenteert. In tegenstelling tot vroegere
onderzoekers biedt Van Sterkenburg de lezer een vloed van voorbeelden die zijn
constateringen een breed draagvlak geven. Bijzondere gevallen worden afzonderlijk
in opmerkingen besproken. Regelmatig vergelijkt hij met parallellen uit contemporaine
(in ruime zin) teksten en gebruikt hij de relevante vakliteratuur. Voor
woordgeografisch onderzoek verwijst hij naar zijn dissertatie. Daar kan men ook de
verantwoording vinden (p. 114-120) van de door hem ontwikkelde nieuwe methode
om te lokaliseren, die een grotere validiteit bezit dan de tot nu toe gebruikelijke.
Welke conclusie levert dit hoofdstuk op? Naar het Brabantse wijzen ĕ > ĭ (Van
Loey), wgm. eu > ie (vóór umlautsfactor) en de woorden erein en erneken. Op een
Brabants-Limburgs gebied wijzen umlaut van wgm. ă en â, wgm ĭ > ĕ, wgm ô >
gespeld u(e) (spelling
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uo komt voor in Vlaanderen én het gebied van St.-Truiden en Munsterbilzen), wgm.
ŭ als ŭ (elders > ŏ), de rekkingsgevallen, de woorden ou, trog, oinjvn, porloc, crikel,
sane, igel, eggle, ertbere, varre, heuemuder en reke en de prefixen ent-, tegegen-,
er-, entgegen- en umbe-. Typerend voor het Limburgs zijn het bewaarde onderscheid
tussen oorspronkelijk ald/alt- en old/olt-vormen, wgm. ĭ > ĕ vóór gegemineerde
nasaal, wgm. ĭ > ie in open syllabe, het produkt van wgm. ê, î en iu wordt tot een
ie-achtige klank die kan > ē, wgm. ô blijft o(o), wgm. au > ou (van Loey:
Oostlimburgs), k > ch (van Loey: Oostlimburgs), het blijven van oude mb en de b
voor m in bit en bedalle en de woorden sech, der, heme, holendere, senep,
moldewerp en wakel. Naar het midden van Belgisch-Limburg tenslotte, het gebied
bij St. Truiden en Tongeren, wijzen de woorden hicstre en tornel. Deze lokalisering
zal voor lange tijd de definitieve zijn. Het is wenselijk dat een historische
dialectgeograaf dit goed begonnen spitten in de woordenschat voortzet. In verband
met de hierboven aangewezen gelijkenis in schrift tussen Bernense en de
Servaes-fragmenten is het zinvol crop te wijzen dat deze uit hetzelfde gebied
afkomstig zijn.
De inleiding wordt afgesloten met een toegift ‘Kanttekening bij de uitgave van
Buitenrust Hettema’. Dit kritische stukje maakt, voor zover dat nog nodig mocht zijn,
duidelijk dat een nieuwe uitgave van het Glossarium Bernense noodzakelijk was.
De tekst op de schutbladen is ten behoeve van verder onderzoek in deze inleiding
gepubliceerd.
In de bibliografie, die een keuze uit de gebruikte literatuur bevat, moeten enige
verbeteringen worden aangebracht. Op p. 115 bij de zevende titel ‘Leiden s.a. [1889]’
vervangen door: Bewerkt door -. Groningen 1889. Op p. 116 bij Franck achter
2

Arnhem 1971 aanvullen: (= Leipzig 1910 ). Op p. 117 bij Michels 42 vervangen
4

2

door Heidelberg en door . Bij Sinner op p. 118: p. 125 schrappen en aanvullen
(?) Bern. Op p. 119 kan de laatste titel vervallen. Op p. 120 lijken Verdam en Van
der Schueren de Teuthonista te hebben bewerkt. Deze titelbeschrijving moet
veranderen in Verdam, J., G. van der
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Schueren's Teuthonista of Duytschlender. In eene nieuwe bewerking [...] uitgegeven
17)
door -. Leiden 1896 .
De Man en Van Sterkenburg hebben een belangrijke publikatie verzorgd. Belangrijk
om de uitgegeven tekst, een van de oudste Nederlandse woordenboeken (dat voor
het Middelnederlandsch woordenboek te weinig werd gebruikt), maar ook om het
resultaat, een bruikbare basis voor verder onderzoek. De tekortkomingen die werden
aangewezen, onder meer op het gebied van de paleografie, mogen niet doen
vergeten dat de goede kwaliteiten overwegen. Het is te hopen dat in de toekomst,
mede door deze uitgave, het onderzoek van de oude Nederlandse woordenboeken
wordt verbreed door samenwerking met buitenlandse onderzoekers.
Leiden,
J.P. GUMBERT
augustus 1978
J.J. VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ

17)

In aansluiting hierop nog enkele storende fouten: p. 18 r. 10 van onderen plaidise moet zijn
pladise, enkele regels verder muedenz moet zijn mueden; p. 64 r. 21 mueden moet zijn
muden, in de laatste regel moet jungere) worden jungere; op p. 77 moet nytech in r. 6
veranderen in nythech; op p. 86 r. 7 moet 19589 veranderen in 1958 of 1959; op p. 100 r. 21
moet i.p.v. hiemode heimode staan; op p. 102 is in r. 21 voor het woord bij tekst weggevallen;
op p. 304 moet in r. 7028 de asterisk niet bij ruptura maar bij scherade staan; op p. 347 moet
in r. 6 geneme i.p.v. gemene staan. In het commentaar tenslotte moet bij verwijzingen naar
de inleiding het paginacijfer met 2 verminderd worden behalve in de aantekening bij 4614.
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Tegens en voorby in Vondels aenleidinge
In de eerste regels van zijn Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste trekt Vondel
een vergelijking tussen twee soorten (aankomende) dichters en twee soorten
paarden, aan de ene kant onderscheidend de dichter die zijn natuurlijke aandrift tot
dichten aan de theoretische en ambachtelijke regels van een literaire kunstleer
onderwerpt; die dichter lijkt op een paard dat bestuurbaar gemaakt is door middel
van een bit met teugels (breidel); aan de andere kant de dichter die uitsluitend zijn
- mogelijkerwijs rijke - natuurtalent te baat neemt maar dat níet onder de tucht van
een ars poetica stelt; hij lijkt op een ongetemd en onafgericht paard dat zónder toom
en onbereden ‘in het wilt rent’.
Feitelijk gebruikt Vondel in de positieve helft van zijn vergelijking niet het woord
paard, maar spreekt hij van
(1) ‘den hengst (...), die, onder eenen goeden roskammer en berijder,
met roede en sporen getemt en afgericht zijnde, overal by kenners prijs
behaelt’.
Moeten we hieruit afleiden dat Vondel bij Die van zijnen Geest naer den Parnas
gedreven, in den schoot der Zanggodinnen nedergezet, en Apollo toegeheilight
wordt - als vanzelfsprekend - aan mánnelijke dichters gedacht heeft? Of heeft Vondel,
stilistisch variërend, ‘paert’ tot ‘hengst’ vernauwd omdat hij hier, dichters vergelijkend
met paarden, een bepáálde gebruikscategorie van paarden voor ogen had: b.v. niet
trek- of last- of andere werkpaarden, maar rijpaarden, en wel meer in het bijzonder:
1)
renpaarden, omdat hij dacht dat dat veelal (ongesneden) manlijke dieren waren?’
In een recent artikel over de Aenleidinge wijst E.K. Grootes erop dat Vondel met
zijn beeld van het getemde en ongetemde, het getoomde en ongetoomde paard
een gangbaar beeld gebruikt dat al

1)

Tegenwoordig doen aan paardenrennen meestal geen hengsten mee. Of dat in Vondels
dagen anders was heb ik niet nagegaan.
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2)

bij Plato wordt aangetroffen . Hij staat echter niet stil bij de vraag naar welke
gebruiksklasse van paarden de gedachte uit zou kunnen gaan. In de onder (1)
geciteerde passage wijst het woord berijder in de richting van rijpaarden. Er is niets
tegen het voorzetsel onder in het gegeven verband letterlijk op te vatten. De term
roskammer heeft volgens het WNT, dat deze plaats uit de Aenleidinge citeert,
betrekking op een persoon die paarden africht voor harddraverijen (XIII 140). Er valt
dus te denken aan paarden die, bereden door een goeie jockey-pikeur, met de
3)
roede (zweep) en de sporen getemd en (respectievelijk?) afgericht zijn en als
zodanig door kenners geroemd worden. Afgericht waartoe? Zoals gezegd zou dat
het (wed)rennen kunnen zijn. In de tekst komt het woord rennen voor (gelijck een
ongetoomt paert in het wilt rennen), dat in de bedoelde specifieke betekenis opgevat
zou kunnen worden: onder een jockey, dus gebreideld - uiteraard na getemd en
speciaal afgericht te zijn - doelgericht naar een finish draven of galopperen.
Het is met het oog op de interpretatie van het gedeelte van de Aenleidinge dat
ons hier bezig houdt niet van wezenlijk belang dat duidelijk is aan welke
gebruikscategorie van paarden gedacht moet worden: in de uitleg van de vergelijking
- de hippische helft in termen van dichten en dichters en - in de eerste plaats - de
poëtische in termen van paarden - staat het getoomd, gebreideld zijn, in letterlijke
en overdrachtelijke zin, centraal en kan van de fúnctie van het paard geabstraheerd
worden. Dat is evenwel anders in een tekstgedeelte even verderop, waar we wat
uitvoeriger bij stil zullen staan.
Na opgemerkt te hebben dat de aankomende Nederlandse dichter zich er niet
voor hoeft te generen om in zijn moedertaal te dichten, zegt Vondel van het
Nederlands, dat die taal in een vrij korte voorafgaande periode ‘van bastertwoorden
en onduitsch geschuimt, en gebouwt (is)’ en dit, staat er dan,

2)
3)

In: Weerwerk, opstellen aangeboden aan Prof. Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam (Assen, 1973), p. 87.
Ook Huygens gebruikt het woord roede als benaming van een paardezweep: Ick dwing 't (nl.
het paard) met een’ toom, een roeyken en twee hielen (WNT XIII, 659).
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(2) ‘geeft den leerling nu veel vooruit, om naer den palmtack in dit
renperk te rennen, tegens en voorby henlieden, die met zulck een zure
moeite en arbeitzaemheit dit spoor onlangs begosten te leggen’.
Het is niet moeilijk te begrijpen wat Vondel wil zeggen: de aankomende
Nederlandse dichter is in het voordeel t.o.v. de oudere Nederlandse dichter doordat
hij zich dat moeizame zuiveren en (daarmee gepaard gaande) opbouwen van zijn
dichterlijk uitdrukkingsmiddel: de taal, kan besparen; dat heeft de oudere generatie
al vóór en ten profijte van hem gedaan. Het beeld dat Vondel gebruikt is eveneens
duidelijk: de dichtkunst is een renbaan waarin de deelnemers om het hardst naar
de palmtak rennen, d.i. elkaar de overwinning bekampen. De vraag is evenwel: hóe
rennen? De tekst suggereert wellicht: te voet, de dichters worden met hardlopers
vergeleken. Maar dit kan moeilijk juist zijn: het woord renperk heeft en had, blijkens
het WNT (XII 2338), speciaal betrekking op een baan voor paardenrennen. Het
4)
gebruik met betrekking tot personen is volgens het WNT ongewoon . In het onder
(2) geciteerde gedeelte worden dan dus ook, net als in (1), dichters vergeleken met
paarden en en wel in het bijzonder paarden die geschikt zijn om aan wedrennen
deel te nemen. Aan welk soort rennen met paarden heeft Vondel gedacht of
misschien liever: welk beeld heeft hem, mogelijk alleen op grond van zijn lectuur,
daarvan voor ogen gestaan? Dat is moeilijk te zeggen. Het is bijvoorbeeld niet
uitgesloten dat Vondel het beeld van rennen met paarden vanuit een eigen
ervaringswereld of werkelijkheidsvoorstelling concretiseerde tot rennen te paard,
terwijl niettemin het begrip renperk door zijn lectuur van de ‘Latijnen’ voor hem
verbonden was met het Romeinse circus, d.w.z. met wagenrennen. Hoe groot de
invloed van Horatius' gedicht op de Aenleidinge ook geweest moge zijn, aan de
Epistula ad Pisones kan Vondel deze láátste associatie niet te danken hebben.
Weliswaar spreekt S.F. Witstein in haar artikel ‘Aandacht voor de Aenleidinge’ (Ts.
88, 197, 81-106) naar aanleiding van

4)

Het WNT citeert 1 Kor. 9, 24 uit de ‘Canisius’-vertaling, waar het Griekse stadion niet met
loopbaan of renbaan vertaald is, maar met renperk.
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(3) qui studet optatam cursu contingere metam (412) (multa tulit fecitque
puer, sudavit et alsit, abstinuit venere et vino;)

onder verwijzing naar een desbetreffende annotatie van C.O. Brink (Horace on
poetry, 1971, p. 397), van ‘de metafoor van de wedkampende wagenmenner met
zijn zware oefentijd’ (p. 101) - overigens zonder daarbij het renperk in het fragment
onder (2) te berde te brengen - maar in de onder (3) geciteerde regels uit de E. ad
P. is veeleer sprake van een hardloper, een atleet (die er naar streeft om in de
wedloop de gewenste eindpaal te bereiken en daarvoor als knaap veel moet lijden
en doen, zweten en kou verdragen en zich onthouden van vrouwen en wijn) dan
5)
van een wagenmenner . Ook overigens is er in Horatius' Ars Poetica geen
vermelding van of zinspeling op een renperk of renbaan voor wedrennen met
6)
paarden . Het is niet noodzakelijk het woord spoor in het fragment uit de Aenleidinge
onder (2) op te vatten als aanduiding van een ‘stel van wielbanen door herhaald
verkeer van karrewielen ontstaan’ (WNT XIV 2944) en op grond daarvan renperck
met wagenrennen in verband te te brengen; het kan hier de meer algemene betekenis
‘door herhaalde gangen gebaande weg’ (id. 2943/4/a) bezitten en in de context aan
dezelfde zaak refereren als renperck.

5)

Als ik het goed zie wijst Brink t.a.p. een interpretatie van r. 412 in termen van wagenrennen
juist van de hand en denkt ook hij aan de cursus van een hardloper. In het woordenboek van
C.T. Lewis en C. Short (A Latin Dictionary, Oxford 1955) wordt r. 412 aangehaald als vindplaats
van meta in de betekenis van eindstreep van ‘a footrace’ (p. 1139). De aantekening bij deze
5

6)

regel in de editie Q. Horatius Flaccus III, Briefe van Adolf Kiessling en Richard Heinze (1957 )
spreekt van ‘Analogie der Leistungen in den Kampfspielen, im olympischen Wettlauf’ (p. 358).
In Vondels eigen prozavertaling van de Epistula ad Pisones ontbreekt de analogie: ‘Wie tot
zijn voorneemen wil komen, moet...’ (W.B.-uitgave VII, p. 369).
Elders spreekt Vondel van de renbaan der heldenpoëzie (WNT XII, 2266). Ik heb niet nagegaan
of Vondel de metafoor aan een andere klassieke bron dan Horatius' Ars poëtica ontleend zou
kunnen hebben. Of is Paulus' Korinthenbrief (vgl. n.4) Vondels bron geweest?! Later vinden
we, in het voetspoor van Vondel waarschijnlijk, bij Rhijnvis Feith het renperk der fraaie letteren,
o.a. in ‘Raad aan eenen jongen dichter’ (Dicht- en Prozaïsche Werken van Mr Rhijnvis Feith,
tweede deel (1824), p. 16; vgl. ook het WNT s.v. renperk (XII, 2338).
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Het is dus niet goed uit te maken of Vondel in zijn Aenleidinge bij renperck aan
wedrennen met paarden en wagens gedacht heeft dan wel aan rennen met
onaangespannen paarden, bereden door jockeys. Voor de kwestie die ik naar
aanleiding van het fragment onder (2) nog aan de orde wil stellen is het niet van
belang een keuze te maken. Daarvoor zou het zelfs ook mogelijk zijn bij renperck
aan een wedloop van atleten, aan hardlopers dus, te denken. De bedoelde kwestie
is de volgende.
Vondel spreekt van het renperk van de Nederlandse dichtkunst. Uit de
overgedragen zintuiglijke werkelijkheid bevat deze metafoor behalve renperk en
spoor verder de woorden palmtack en rennen, die in hun figuurlijke betekenis voor
zichzelf spreken. Niet méér? Wel, naar mijn overtuiging zijn er nog twee, een stel
dat bij mijn weten in geannoteerde edities van de Aenleidinge - gek genoeg - nimmer
op de juiste wijze geïnterpreteerd is, nl. tegens en voorby. Tot die edities moet ook
worden gerekend de jongste uitgave van Vondels Ars Poetica, die in de serie
Ruygh-bewerp van het Utrechtse Instituut De Vooys (1977), een uitgave waarvoor
men overigens veel waardering kan hebben. Het voorzetsel tegens wordt daarin
verklaard met ‘in competitie met’ (38). Deze verklaring bevredigt alleen al daarom
niet omdat niet duidelijk kan zijn wat het met tegens door en verbonden voorby dan
wel (figuurlijk) betekent. De aantekening in Grammaticale interpretatie van
zeventiende-eeuwse teksten (1974) van C. van de Ketterij: ‘voorby hier niet-locaal
toegepast als partieel synoniem van tegens’ (65) roept (in overeenstemming met
de doelstelling van het boekje?) meer vragen op dan ze beantwoordt. Waarschijnlijk
is het de bedoeling dat de gebruiker de betekenis van tegens uit zichzelf gelijkstelt
7)
aan die van nndl. tegen: ‘in wedijver met’ en dan aan voorby een niet-locale (= ?)
betekenis toekent, die ‘voor een deel’ gelijk is aan die van tegens. Dit is verre van
duidelijk. In de annotatie van Van de Ketterij, die dus alleen maar schijnbaar meer

7)

Deze betekenis (zie WNT XVI 252), in geval van wedstrijdsporten zeer gangbaar (A rijdt,
loopt, bokst etc. tegen B) wordt in het artikel tegen, hoewel geheel op de voet van het artikel
10

in het WNT ingericht, in Van Dale (1976 ) merkwaardigerwijze niet vermeld.
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licht verschaft dan de éérder genoemde Utrechtse, klinkt herkenbaar de uitleg door
van A.P. de Bont (NTg 47, 1954, 337/8): hoewel Vondel nog wel aan twee
verschillende locale begrippen: tegenover en voorbij, gedacht zal hebben, is - aldus
De Bont - de combinatie van de andere kant toch al aardig op weg om de latere
overeenkomst in betekenis van de beide voorzetsels te illustreren, en wel de
betekenis: ‘in vergelijking met’. Wat tegens betreft beroept De Bont zich voor die
betekenis op het WNT (XVI 1253), voor voorby op het Brabants van de Kempen
(richting Antwerpen), waar men b.v. (letterlijk vernederlandst) zegt: Wat hadden we
't toen toch mooi voorbij nu. Misschien heeft Vondel dit voorbij ook gekend, oppert
8)
De Bont .
Behalve dat De Bonts verklaring niet ondubbelzinnig kiest tussen een letterlijke
(locale) en een figuurlijke betekenis ‘in vergelijking met’ en ook niet goed duidelijk
is of in onze passage uit de Aenleidinge dichters wel vergeleken worden op een
wijze als door het Kempense voorbij wordt uitgedrukt, is de als ‘onderliggend’
veronderstelde locale betekenis van tegens, nl. ‘tegenover’ in (2) niet bruikbaar:
aan wat voor renperk daar ook precies gedacht moet worden, de startende
deelnemers stonden in elk geval niet tegenover elkaar maar liepen alle in dezelfde
richting naar de eindstreep. Wil men aan tegens een locale betekenis toekennen,
dan zal dat in die context moeten geschieden. Is dat mogelijk? Het antwoord luidt:
ja, dat is mogelijk, mits we het oog richten op een ander Nederlands dialect dan het
Brabants, en wel het Gronings.
In het Gronings heeft het voorzetsel tegen behalve o.m. de figuurlijke betekenis
‘in wedijver met’ ook een locale betekenis, die geactueerd wordt in een situatie als
de volgende: twee fietsers, A en B,

8)

De Bonts suggestie t.a.v. voorbij: ‘in vergelijking met’ is als een feitelijk gegeven overgenomen
in A. Weijnen, Zeventiende-eeuwse taal (1965), p. 103 en (daaruit?) door P.G.J. van
Sterkenburg in zijn Een Glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands (1975), p. 139. Zoals
verderop in mijn artikel wordt betoogd is het onjuist in de bewuste plaats in de Aenleidinge
een getuige van een zeventiende-eeuws voorbij ‘in vergelijking met’ te zien. Verderop in zijn
tekst gebruikt Vondel voorbij nog een keer in dezelfde locale betekenis: nakomelingen, om
hen voorbij te rennen, vielen uit eerzucht...(Utrechtse editie, p. 45).
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rijden in dezelfde richting over een fietspad. B bevindt zich op een zekere afstand
vóór A. A verhoogt zijn snelheid en haalt B in, maar rijdt hem niet voorbij. A neemt
dan t.o.v. B een positie in die in het Gronings d.m.v. het voorzetsel tegen wordt
aangeduid: A rijdt tegen B, of ook: A en B rijden tegen elkaar, d.i. ‘naast, op dezelfde
9)
hoogte als, gelijk op met, parallel aan’ . Het is ook mogelijk dat A en B langs
evenwijdige lijnen zich (te voet, op de fiets, te paard, etc.) naar elkaar toe bewegen.
Op het moment dat ze elkaar ontmoeten, d.w.z. op dezelfde hoogte zijn, zijn ze
tegen elkaar. De beide gevallen zijn hieronder in de figuren (a) en (b) in beeld
10)
gebracht .

fig. (a)

fig. (b)

9)

10)

Het Nederlandse naast is in zoverre niet synoniem dat het een zekere mate van nabijheid
veronderstelt, terwijl het Groningse tegen ook gebruikt wordt in een situatie waarin er tussen
A en B een vrij grote laterale afstand bestaat, bv. in het geval dat een auto gelijk op rijdt met
een trein die zijdelings in de verte zichtbaar is. De locale positie die door gron. tegen wordt
uitgedrukt resulteert uit een voorafgaande beweging. Dit geldt niet perse voor ndl. naast. Ik
zie daarbij af van de vraag in hoeverre naast gerekend moet worden tot de voorzetsels die
optreden in zinnen die ‘identify a location by indicating the journey one would have to take in
order to get there’ (D.C. Bennett, Spatial and Temporal Uses of English Prepositions. An
essay in Stratificational Semantics (1975), 36.) Vgl. ook M.J. Cresswell, ‘Prepositions and
the point of view’ (Linguistics and Philosophy 2 (1978)), waarin Bennetts opvatting dat ‘the
point of view’, in de ruimtelijke betekenis van sommige voorzetsels geïmpliceerd, dikwijls
begrepen moet worden in termen van een denkbeeldige reis die een waarnemer zou moeten
maken om daar te zijn waar het gebeuren zich afspeelt, is overgenomen (p. 1/2). Noch Bennett
noch Cresswell betrekt overigens Engelse equivalenten van ndl. naast, gron. tegen in zijn
beschouwing. In C.P. van Geffens artikel ‘De locale voorzetsels in het Nederlands’ (in: Studies
op het gebied van het hedendaagse Nederlands, 1963, p. 91-103) worden naast en tegen
niet behandeld.
Het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan noemt de bedoelde locale betekenis van
tegen niet. Dit is een omissie, zij is voorzover mij bekend, in heel Groningen heel gewoon.
Wel vermeldt Ter Laan dit tegen in figuurlijke toepassing zoals bv. in: Ome Geert is tegen
ons Pa ‘oom Geert is even oud als Vader’.
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Het is zonneklaar dat de vergelijking die in fragment (2) wordt getrokken precies
zo'n situatie veronderstelt als waarin het Groningse tegen van toepassing is: de
leerling-dichter heeft in het renperk van de dichtkunst t.o.v. de oudere generatie
dichters zo veel ‘vooruit’ (nl. door zonder hún aanzienlijke taal-handicap te zijn) dat
hij in staat is (...) te rennen tegens en voorby henlieden die..., d.i. zich op dezelfde
11)
hoogte als die lieden te bewegen en zelfs hen voorbij te streven .
Nu ligt het natuurlijk niet zo heel erg voor de hand om voor woordbetekenissen
in teksten van Vondel het Gronings te hulp te roepen. Dat is echter wat tegens
betreft ook niet nodig. De Groningse betekenis van dit voorzetsel is ook voor het
zeventiende-eeuwse Nederlands geboekstaafd, door het WNT, en wel onder de
volgende omschrijving:
(4) ‘Van een persoon of zaak ten opzichte van een andere: aan de
overzijde van een (uit het verband blijkende) ruimte geplaatst op dezelfde
of ongeveer dezelfde hoogte als -, over -, tegenover -, op gelijke hoogte
met -. Soms versterkt door het bijw. over; verg. Tegenover’. (XVI 1251/2).
Hoewel vooral de laatste verwijzing de indruk wekt dat het hier gaat om twee
personen of zaken die langs een bepaalde lengterichting gezien zich met de
aangezichten of voorkanten naar elkaar toegekeerd op gelijke hoogte bevinden, is
dit in de hier beschreven situering van twee personen of zaken ten opzichte van
elkaar niet noodzákelijk het geval. Van de ‘eigenlijke’ betekenis van het voorzetsel
tegenover geeft het WNT o.a. dezelfde omschrijving als onder (4) van tegen
geciteerd, voor bepáálde vindplaatsen met de nadere specificatie: ‘niet zelden met
de bijgedachte dat de aangezichten of voorzijden naar elkaar toe gekeerd zijn’. Nu
moet wel worden opgemerkt dat het locale tegenover in de citaten waarvoor deze
verbijzondering niet geldt in geen enkel geval ondubbelzinnig betrekking heeft op
de situatie van

11)

Veel vooruit kan in deze interpretatie niet impliceren: van een startplaats die een stuk dichter
bij de eindstreep ligt. Het ligt uiteraard niet voor de hand de omstandigheid dat de
leerling-dichter in de tijd op de ‘spoorleggende’ generatie volgt in de veronderstelde
wedrensituatie op te vatten als: later gestart (en daardoor ‘gehandicapt’).
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fig. (a) of (b), veeleer is het tegendeel het geval en moeten we ons posities van A
en B voorstellen als in figuur (c) of wellicht zelfs (d):

fig. (c)

fig. (d)

In de citaten van tegen onder de omschrijving van (4) duidt ook dit voorzetsel
eerder op situeringen als in de figuren (c) en (d) dan in die van (a) en (b), bv. de
volgende zin uit een brief van Hooft:
(5) Op straet, niemand magh haer gemoeten oft zy houter stil tegens.
Hierin zal tegens wel moeten worden begrepen in de zin van ‘tegenover’, dus
volgens figuur (d), al is de betekenis ‘naast’, dus volgens figuur (b), eventueel gevólgd
door ‘tegenover’ (als de passanten na het bereiken van situatie (b) zich vervolgens
naar elkaar toe keren) zonder doorslaggevende context niet úitgesloten. Onder de
bedoelde citaten bevindt zich er echter één waarin tegen blijkbaar de ‘Groningse’
betekenis heeft en wel die volgens figuur (a), nl. het volgende, door het WNT op
1627 gedateerde citaat uit Het groot Militair Woordenboek van J. Dibbetz (1740):
(6) Alschoon de Wind waayt, moeten egter de Capiteynen, Lieutenants
en Conducteurs van de Trekpaarden, met haare Trekpaarden blyven by
en teegens den Train en Scheepen die sy optrekkende syn.
12)

Hoewel de situatie niet helemáál duidelijk is kan het voorschrift moeilijk anders
dan zo geïnterpreteerd worden, dat de genoemde militairen en de begeleiders van
de paarden noch in de dwarsrichting

12)

Ik interpreteer het citaat als volgt: ook als de wind waait - zodat de schepen van hun zeilen
gebruik kunnen maken - moeten de genoemden bij en naast het convooi blijven, dat ze - als
het niet waait - plegen voort te trekken.
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(lateraal) noch in de reisrichting zich van hun konvooi mogen verwijderen. Wat het
laatste betreft zou je ook in het Gronings zeggen: ze moeten er tegen blijven.
Het WNT ziet in verbindingen als iets tegen iets anders opwegen, iets tegen iets
anders stellen de onder (4) gereleveerde locale betekenis van tegen figuurlijk
toegepast. Als dit juist is kan in dit figuurlijk gebruik een bevestiging van de opvatting
van tegen volgens figuur (a) of (b) worden gezien. Hoewel de Groningse betekenis
van tegen voor het zeventiende-eeuwse Nederlands (voorlopig) niet bijzonder rijk
gedocumenteerd mag heten, is het m.i. toch niet aan twijfel onderhevig dat de
voorzetselgroep tegens en voorby in Vondels Aenleidinge moet worden opgevat
als ‘gelijk op met en (zelfs) voorbij’, de enige interpretatie die bovendien recht doet
aan de (hippische) beeldspraak waarin Vondel ook op deze plaats in zijn ‘ars poetica’
over dichtkunst en dichters spreekt.
A. SASSEN
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1)

Lezend in Hoofts briefwisseling

In een zeer verzorgde uitvoering is het eerste deel verschenen van wat in zijn
aangekondigde driedeligheid een imposant standaardwerk zal blijken, het boek met
alle brieven van en aan Pieter Corneliszoon Hooft. De lezer kan alleen bevroeden,
niet peilen, hoeveel werkkracht, combinatievermogen, toewijding, volharding,
scherpzinnigheid Dr. H.W. van Tricht, editor van deze grootse uitgave, heeft moeten
opbrengen om het zo ver te krijgen. De neerlandistiek heeft reden tot trotse vreugde.
Van Trichts magnum opus wordt in de circulaire waarmee de uitgevers de komplete
editie wereldkundig maken een ‘monumentale uitgave’ genoemd. Wie het eerste
deel aandachtig bestudeert zal niet de minste moeite hebben met die karakteristiek.
Een monument is dit werk, een monument van de cultuur van de gouden eeuw, dat
die eeuw, en daarin met name Hooft, maar niet minder de editor tot eer strekt. Na
de uitgave van Van Vloten, meer dan honderd jaar geleden, maakt het thans de
correspondentie van de Muider drost voor vakmensen en geïnteresseerden, voor
alle Nederlandse cultuurdragers, toegankelijker dan ooit. Het is verheugend, dat
Van Tricht bij het opnieuw openleggen van deze culturele erfenis de steun van
verscheidene specialisten heeft ondervonden.
Als de drie delen verschenen zijn, zullen we, in de woorden van de Inleiding,
beschikken over ‘alle brieven van en aan Hooft die aan de editeur bekend zijn,
vermeerderd met enkele die tussen zijn naaste familieleden gewisseld zijn en een
aantal passages over hem uit brieven aan derden’ (blz. 9). In deze opsomming
ontbreekt dan nog een niet onbelangrijke toevoeging, te weten de reeks bijlagen.
In deel I vinden

1)

Naar aanleiding van de verschijning van het eerste deel van De Briefwisseling van Pieter
Corneliszoon Hooft/ Uitgegeven door Dr. H.W. van Tricht / Taalkundig raadsman en bewerker
van de Hugeniana: Dr. F.L. Zwaan / Bewerker van de humaniora: Prof. Dr. D. Kuijper Fzn /
Bewerker van de Italiana: Dr. F. Musarra /Deel I. 1599-1630 (Tjeenk Willink/Noorduijn,
Culemborg, 1976).
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we, bij voorbeeld, de gedachtenwisseling tussen Hooft en Huygens betreffende het
metrum, van 1623. Die wordt hier - voor de eerste maal in de Nederlandse
literatuurwetenschap, het is ongelofelijk - van een uitvoerig commentaar voorzien.
Zo'n extra verhoogt nog de betekenis van het werk.
Van Tricht vertelt in de Inleiding interessante dingen over het postvervoer in de
zeventiende eeuw, als om te laten zien hoezeer de realiteit van de brief ingeweven
is in de werkelijkheid van de samenleving. Een korte maar instructieve paragraaf
over de brief als materieel gegeven houdt de lezer hetzelfde voor. Lak en ouwel,
dichtvouwen en openknippen, papierfabricage en watermerken, dat zijn concrete
zaken waarmee de uitgever van een correspondentie zich vertrouwd dient te maken.
De studie van de bronnen leidt zo b.v. tot de constatering, dat Hooft nogal zuinig is
in de manier waarop hij papier gebruikt. Vooral in zijn laatste jaren gaat hij
achterzijden van ontvangen brieven bezigen om er het klad van nieuwe op te
2)
schrijven - al kan daarin ook iets anders dan zuinigheid een rol gespeeld hebben .
De manuscripten van de Neederlandsche Histoorien in de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam laten eveneens zien, dat Hooft van zulke (vrijwel) onbeschreven
zijden van zijn ingekomen post gebruik maakt: de regels van de klad-tekst der
Histoorien maken soms bogen om de adressering of het lak heen!
Na een uiteenzetting over de briefstijl is vervolgens een zeer groot deel van de
inleiding gewijd aan de lotgevallen van de handschriften. Het is onnodig, trouwens
ook ondoenlijk, de gecompliceerde geschiedenis van Hoofts manuscripten hier
samen te vatten. Wie wil kan zich door Van Tricht laten binnenleiden in het bedrijf
van de Nederlandse filologie en vooral ook in de geschiedenis van dat bedrijf in zijn
vroegste fasen. Men kan alleen maar met de grootste bewondering de inleider
volgen in het ontwarren van de menigvuldige knopen.

2)

Blz. 39: ‘Dat Hooft in zijn laatste jaren steeds meer gaat schrijven op het eerste het beste
stuk papier dat hij bij de hand had, kan wel te wijten zijn aan overdreven zuinigheid, maar
men vergete vooral niet zijn “ellendig gaan, zitten en leggen” en “het fleresijn in de voeten”
(1274): een hierdoor geplaagde oude man staat niet onnodig op van zijn stoel.’
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Een belangrijk gegeven is daarbij het aanwijsbare bestaan van een Amsterdamse
en een Muidense reeks brieven in klad, reeksen waarvan de eenheid (die elke serie
in zichzelf bezat) al in een vroeg stadium van de overlevering, door toedoen van
Hoofts zoon Arnout, doorbroken is. Een grafiekje (op blz. 36) laat in één oogopslag
zien welke hiaten er ontstaan zijn door het verloren gaan van twee Amsterdamse
kladboeken; hiaten, die de perioden markeren ‘die de Hoofts op de Keizersgracht
en niet op het onverwarmbare Muider slot doorbrachten’ (blz. 35).
Die grafiek is uitsluitend op het brieven-materiaal, nader: alleen op de brieven
van Hooft gebaseerd en brengt in beeld hoe de Amsterdamse en Muidense perioden
(gesymboliseerd resp. door grijze en witte vakjes) elkaar afwisselen. Perioden
waaruit geen brieven van Hooft bekend zijn worden met zwarte vakjes aangegeven.
De bovenbedoelde hiaten leveren tot 1628 heel wat zwart op, waarachter
voornamelijk verblijf in Amsterdam schuilgaat, naar op grond van het ontbreken van
de bewuste kladboeken verondersteld mag worden. Het is voor de biografie van
Hooft en derhalve voor de literatuurgeschiedenis van bijzonder belang, zulke op het
feitenmateriaal gefundeerde overzichten ter beschikking te hebben. Maar dan zullen
alle relevante gegevens verzameld, vergeleken en gerangschikt moeten worden.
Het literair-historische belang daarvan valt te demonstreren aan de hand van het
materiaal dat betrekking heeft op de maand mei van het jaar 1623.
De grafiek van Van Tricht geeft voor het begin van 1623 een maand of drie vier
‘zwart’: er zijn geen brieven uit die tijd bewaard, zo wordt ons daarmee gesuggereerd,
d.w.z. zodanig gedateerde brieven dat er ‘aaneensluitende tijdvakken van twee of
meer maanden met of zonder Amsterdamse resp. Muidense brieven’ te voorschijn
komen (blz. 35). Van Trichts werkwijze in dezen brengt mee, dat de ‘losse’ Muidense
brief van 3 januari 1623 (nr 192) de grafiek niet beïnvloedt, evenmin als de ‘losse’
Amsterdamse van 22 maart (nr 193). Vier Muidense brieven, de nrs 194 t/m 197,
leveren een smal strookje ‘wit’ op, ook al omvatten ze een periode van nauwelijks
meer dan een halve maand, 15 april t/m 1 mei. De betrekkelijk snelle opeen-
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volging (15, 28, 29 april en 1 mei) heeft hier blijkbaar de doorslag gegeven.
Aangezien de volgende brief pas van 6 september dateert (uit Muiden), is de tijd
van mei t/m augustus ‘zwart’ gekleurd. De laatste maanden van 1623 worden
vervolgens met wit aangegeven, zonder dat duidelijk is waarom. De brief van 6
september deelt mee dat Hooft op het punt staat naar Amsterdam te vertrekken,
vanwaar hij ‘apparentelijk’ naar Den Haag zal gaan. Uit de volgende brief (nr 199,
van 2 november te Amsterdam) blijkt, dat Hooft juist een paar reizen achter de rug
heeft. Als we deze gegevens in rekening brengen, voorts aannemen dat Hooft de
bruiloft van Maria Tesselschade en Allart Crombalch, eind november te Amsterdam,
met zijn aanwezigheid heeft opgeluisterd, en constateren dat de volgende brief (nr
200) gedateerd is 30 december 1623 te Amsterdam, kunnen we de periode van
september t/m december 1623 moeilijk als een ‘Muidense’ inkleuren.
Maar ik wil het hebben over de maand mei van dat jaar. Op grond van het
brieven-materiaal alleen moest Van Tricht die met zwart aangeven. Er is ons evenwel
meer bekend omtrent Hoofts verblijfplaats in die maand. In de loop van mei klopt
Constantijn Huygens tevergeefs aan de poort van het Muiderslot; Hooft is niet
present. Er hoeft geen twijfel te bestaan over de plaats waar hij zich bevond. Op 5
mei gingen de zuster van zijn vrouw Christina, Magdalena van Erp, en Joost Baeck,
de man die later voor Hooft zo veel is gaan betekenen juist ook als correspondent,
te Amsterdam in ondertrouw. Zowel daar als bij de voltrekking van het huwelijk op
23 mei waren Hooft en zijn vrouw natuurlijk van de partij. Tegen het eind van de
3)
maand keerden ze naar Muiden terug .
Om nu bij de literatuurgeschiedenis terecht te komen moeten we ons te binnen
brengen dat Hooft een meilied geschreven heeft dat in het handschrift het jaartal
1623 draagt. Het is het lied waar W.A.P. Smit zijn fijnzinnige afscheidscollege aan
4)
gewijd heeft . Smit legde

3)
4)

P. Tuynman en F.L. Zwaan, Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts
lyriek II. Gedichten voor Huygens (Amsterdam, 1968), blz. 29-80, i.h.b. blz. 60-61.
W.A.P. Smit, Literatuur-historie bij een meilied van Hooft (‘De Min met pricken van zijn' strael’)
(Assen, 1968).
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voorzichtig verband tussen het Majliedt, door hem ‘met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid’ gedateerd op mei, eventueel eind april, 1623, en Hoofts
persoonlijke situatie van die tijd. Op 26 januari immers was zijn oudste zoon Cornelis
overleden. In april werd de rouw opnieuw aktueel, aangezien de jongen omstreeks
de tiende twaalf jaar geworden zou zijn. Op 17 april 1623, tweede paasdag, schreef
Hooft zijn berijming van Psalm 23, uit ‘de spanning tussen leed en geloof, tussen
5)
de rouw en het Paasfeest’, naar we met Smit mogen veronderstellen . Met het twee
of drie weken later volgende Majliedt markeert de dichter vervolgens de wending
van de dood naar het leven terug en doet hij een beroep op Christina hem daarin
6)
te volgen .
Hoe aannemelijk dit ook is, de constellatie van gegevens inzake Hoofts leven in
de meimaand van 1623 voegt nog een element toe aan de omstandigheden die bij
de interpretatie van het Majliedt in aanmerking genomen moeten worden. Het Majliedt
zou wel eens Hoofts bijdrage tot de bruiloftsvreugd geweest kunnen zijn. Heeft hij
het, al of niet op verzoek, voor zijn jonge zwager geschreven? Of mogen we in de
lijn van Smit verder gaan en vermoeden, dat de aanstaande bruiloft de aanleiding
vormde tot een opwekking aan Christina om na de droefenis van het begin van het
jaar weer vrijuit deel te nemen aan de blijde dingen van het leven? Hielp Hooft er
zijn vrouw mee over de drempel van de bruiloftszaal heen?
Het stellen van deze vragen alleen al moge het belang onderstrepen van het in
rekening brengen van alle gegevens. Om tot het punt terug te keren dat mij deze
uitweiding in de pen gaf: een grafiek als door Van Tricht ontworpen, maar dan met
verwerking van alle beschikbare materiaal, is een hulpmiddel niet alleen bij de
opbouw van de biografie, maar ook ten behoeve van de interpretatie van het literaire
werk. De uitgave van de brieven kan een nieuwe krachtige impuls betekenen daartoe.
Wie het uitgeven van een correspondentie op zich neemt zal zich hebben te
beraden op fundamentele vragen, onder andere die naar de grenzen van de
verzameling. Anders gezegd: welke criteria laten we

5)
6)

Smit, blz. 21-22.
Smit, blz. 22.
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beslissen over de kwestie of een tekst een brief is? In de praktijk zullen we bij de
meeste exemplaren zonder veel moeite de kenmerken van de soort vaststellen,
maar net als bij iedere collectie stuit men op een gegeven moment op grensgevallen,
die de nauwkeurige afbakening tot een theoretisch en praktisch probleem maken.
Dit is voor Van Tricht het geval geweest toen hij zich bezig hield met de opdracht
aan Diederik Bas, die Hooft liet voorafgaan aan zijn begin 1626 verschenen Henrik
de Gróte. Deze tekst is, met het noodzakelijke commentaar, als nr 226a op de
bladzijden 537-42 in de brievenverzameling opgenomen. Van Tricht snijdt de
genologische kwestie zelf aan als hij constateert, dat de opdracht tot dusver niet tot
de brieven van Hooft gerekend is. Hij zegt: ‘Een gewone brief is het ook niet; tot r.
85 is het een betoog, naar inhoud en vorm. Daarna gaat dat over in een officiële
brief, die wat de inhoud betreft, aansluit bij een aantal gewone brieven (167-171 en
vooral 178 en 201)’. En hij besluit zijn korte beschouwing hieromtrent met de
erkenning van het gemengde karakter van het stuk: ‘De opdracht en de brief lopen
elkaar wel enigszins voor de voeten’ (blz. 540).
De problematiek van het genre staat hier levensgroot voor ons. Maar alvorens
daarop nader in te gaan haast ik me te verklaren, dat het alleen maar verheugend
kan heten, dat het fraaie stuk proza waarmee Hooft zijn biografie van Hendrik IV
aan Diederik Bas opdraagt hier - alweer: voor de eerste maal - zo zorgvuldig is
uitgegeven en toegelicht. Moge Henrik de Gróte zelf spoedig volgen.
Aan de andere kant van de grens zitten we als we ons afvragen of er wellicht
elementen buiten de verzameling gebleven zijn die er niet in zouden hebben misstaan
of waarvan de weglating op z'n minst om enige verantwoording had gevraagd. Te
denken valt aan de bekende rijmbrief die Hooft in 1600 uit Florence aan de kamer
‘In liefde bloeiende’ richtte. Voorts wijst Van Tricht zelf in een noot op blz. 662 op
het bestaan van twee brieven op rijm die Vondel in 1628 aan Hooft schreef toen hij
voor zaken in Denemarken verbleef. Het woord ‘brieven’ wordt zonder terughouding
door iedereen op dergelijke rijmbrieven toegepast, maar in de uitgaven van Hoofts
briefwisseling komen ze niet alleen nooit voor maar ook ontbreekt iedere vorm van
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rekenschap daaromtrent. Van Trichts nieuwe editie vormt daarop geen uitzondering.
Hier rijzen derhalve genologische vragen. Maakt de poëticiteit het briefkarakter
ongedaan? Maar er zijn uitgerekend in Hoofts correspondentie vele brieven die zich
van het gebruikelijke type onderscheiden door hun verfijnde literaire vormgeving,
en op grond daarvan is het traditie in de Nederlandse letterkundige geschiedenis
om van de beoefening van de epistolaire kunst (‘renaissanceverschijnsel’) te spreken.
Bovendien is het juist het niveau waarop Hooft die kunst beoefent, dat de
literatuur-historici telkens weer tot het uitgeven van zijn brieven aanzet. Als dus de
literaire stijl een positief criterium is, waarom zou dan de versificatie (metrum, rijm)
een criterium voor uitsluiting zijn? Of is het gebruik van proza beslissend voor het
karakter van brief?
Een voor de praktijk van Van Tricht afdoende argument met betrekking tot het
uitsluiten van rijmbrieven kan ontleend worden aan de traditie. In de verzamelingen
die als uitgaven van Hoofts correspondentie zijn verschenen hebben rijmbrieven
altijd ontbroken. De gedichten in kwestie figureren vanouds in de verzamelde
dichtwerken van hun auteurs, en iedereen heeft daar vrede mee. Literair-theoretisch
blijven er evenwel vragen liggen.
In de niet-literaire brief (die soort is in Hoofts briefwisseling in ruime mate
vertegenwoordigd) zullen we het uitgangspunt dienen te kiezen voor de bepaling
van het genre van de literaire brief. Aan de niet-literaire realiteit ontleent de literaire
brief zijn naam en zijn wezen, in de zin van de kenmerkende vorm. Het literaire
karakter komt, voor zover ik zien kan, op twee manieren tot stand. Ten eerste door
de ‘toevoeging’ van literaire kwaliteiten - opvoering van de vorm, stilistisch,
versificatorisch, structureel - zonder dat er een overschrijding van de grens tussen
werkelijkheid en fictie plaats vindt. Ten tweede doordat de briefvorm wordt toegepast
op iets anders dan gewoonlijk in de alledaagse werkelijkheid gebeurt (fictionele
inhoud, natuurlijk doorgaans in literair-stilistische inkleding).
Verzorgdheid van stijl kan een ‘reële’ brief dus al een literair cachet geven. Dit
geldt a fortiori als de auteur de versvorm kiest.
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Maar hoe literair een brief door versificatorische kenmerken ook wordt, het
briefkarakter wordt door de gekozen vormgeving niet geëlimineerd. Hoofts rijmbrief
uit Florence heeft essentiële kenmerken van een brief: hij is mededeling-op-afstand,
gericht tot bepaalde personen. ‘Een brief verschilt van ander proza door zijn
gerichtheid op een individueel mens: hij begint met een vocativus’, aldus Van Tricht
(blz. 13). Zien we af van het stilzwijgend aangenomen kenmerk ‘proza’ en van het
enkelvoud ‘een individueel mens’ (de meervoudige variant zal Van Tricht niet
bedoelen uit te sluiten), dan beantwoordt de rijmbrief van 1600 aan deze
omschrijving. Beschouwen we hem niettemin als een ‘stukje’ literatuur - er is
voldoende reden toe -, dan ligt de grens tussen het literaire en niet-literaire hier
midden in de werkelijkheid. Dat is geen wonder: heel wat als poëzie geschreven
teksten hadden oudtijds een functie in de ‘alledaagse’ werkelijkheid. De grens tussen
werkelijkheid en literatuur viel nu eenmaal niet samen met die tussen werkelijkheid
en fictie. Vandaar dat we b.v. ook bij een gedicht van Huygens in de editie van Worp
7)
de aantekening kunnen vinden: ‘Het gedicht is eigenlijk een brief’ . Het is na zo'n
constatering verder een kwestie van praktische aanpak. Theoretisch had Worp het
bewuste gedicht in zijn editie van Huygens' brieven nog eens kunnen uitgeven. Ten
aanzien van Hoofts rijmbrief uit Florence geldt, als gezegd, dat de traditie hem
vanouds in het dichtwerk heeft geplaatst. Niemand zal daar bezwaar tegen maken.
Maar een zo groots opgezette editie van Hoofts brieven als nu voor ons ligt noopt
tot verantwoording ook inzake theoretische vragen.
Brieven als die van Hooft, tenminste vele van hen, ontvangen hun literair karakter
niet doordat ze het resultaat zijn van de beoefening van een literair genre. Of de
8)
brief, hoe verzorgd ook, een literair genre is, is überhaupt nog de vraag . Een
beslissing zal ook af-

7)
8)

J.A. Worp, De gedichten van Huygens II, blz. 190.
e

13

Vgl. Gustave Lanson, Choix de Lettres du XVII siècle (Hachette, Paris, 1922), Introduction:
‘Il n'y a pas de genre épistolaire: du moins dans le sens littéraire du mot genre’ (blz. II). Zie
voor een recente discussie over de brief als genre: Roger Duchêne, ‘Réalité vécue et réussite
littéraire: le statut particulier de la lettre’ (Revue d'Histoire Littéraire de la France 71, 1971,
blz. 177-94; dez. in Dictionnaire international des termes littéraires, éd. Robert Escarpit (La
Haye, 1973) onder het lemma ‘Lettre (sens épistolaire)’; Bernard Beugnot, ‘Débats autour du
genre épistolaire. réalité et écriture’ (Revue d'Histoire Littéraire de la France 74, 1974, blz.
195-202).
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hangen van het antwoord op andere vragen, b.v. wat literatuur eigenlijk is en hoe
de relaties ervan met de niet-literaire werkelijkheid liggen. Bij Hooft zou men, in de
trant van Gustave Lanson, kunnen zeggen, dat zijn brieven eenvoudig de natuurlijke
uitingen vormen van zijn fijnzinnige persoonlijkheid, zoals men ook van zijn
conversatie mag aannemen dat ze stijl en niveau bezat, zonder dat ze daarom tot
literatuur uitgeroepen hoeft te worden. Bij zo'n literaire persoonlijkheid krijgt
eenvoudig alles wat hij zegt en schrijft een literaire kleur.
Van de andere kant heeft in de loop der eeuwen menige literator de briefvorm als
middel, misschien moeten we zeggen als voorwendsel, gebruikt voor het presenteren
van een betoog, een beschrijving, een gemoedsexpressie of wat ook. Zo kan Hanot
zeggen: ‘nagenoeg elke literaire uiting, afgezien van epos en drama, kan in briefvorm
9)
voorkomen’ . Het begrip ‘vorm’ heeft in zo'n verband overigens bijna geen ‘inhoud’
meer. Dat hangt vermoedelijk samen met de vrijwel onbeperkte mogelijkheden die
de ‘gewone’ brief toelaat. Ook van hieruit gezien is de brief als literaire categorie
tamelijk kwestieus. Wie een literaire tekst als brief aanbiedt, doet dat wellicht dikwijls
om geen andere reden dan om zich te kunnen verontschuldigen over de kortheid
10)
(‘brevitas’ geldt als klassiek kenmerk , vergelijk de etymologische oorsprong van
brief uit Lat. breve), de onafheid van de behandeling of de losse structuur. Van Tricht
spreekt op blz. 813 over de ‘rommeligheid van deze brief’ (d.i. nr 362 aan Joost
Baeck). Als karakteristiek moge dit juist zijn - zeker in verhouding tot andere brieven
van Hooft -, als waardeoordeel kan het alleen uitgebracht worden als men vooraf
heeft overwogen dat incoherentie een normale eigenschap van een brief is. Geldt
voor een literair werk als Horatius' Ars Poetica - de brief aan de Pisones! - niet juist
de briefvorm

9)
10)

Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur I, blz. 564-65, lemma ‘Briefgedicht’; vgl. ook het
voorafgaande lemma ‘Brief’
Vgl. G.J.M. Bartelink, ‘Een gemeenplaats uit de briefwisseling bij een christelijk auteur’ (=
Hiëronymus) (Lampas 10, 1977, blz. 61-65).
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als rechtvaardiging voor de grilligheid van de opbouw en het slechts aanstippende
karakter van de behandeling der diverse aspecten van de poëtica?
Geheel tot de literatuur buiten de ‘gewone’ werkelijkheid behoren ook fictionele
brieven volgens de formule ‘X aan Y’. Het genre is klassiek, vgl. de Heroides van
Ovidius, en derhalve ook in de Nederlandse letteren van de zeventiende eeuw
vertegenwoordigd, b.v. in Vondels Brieven der Heilighe Maeghden, Martelaressen
van 1642. Hoofts superieure bijdrage tot het genre is zijn Brief van Menelaus aen
11)
Helena, in 1615 voor de eerste maal uitgegeven . De beoefening van het genre in
de Nederlandse letterkunde verdient een zorgvuldig onderzoek. Behalve de klassieke
voorbeelden zullen daarbij Hoofts ‘echte’ brieven als repoussoir kunnen dienen.
Een brief of iets anders? Die vraag komt ook bij Van Tricht af en toe om de hoek
kijken. Is het ‘stuk’ van Spiegel (nr 5) een brief? Hooft heeft op het handschrift
aangetekend: ‘Schrift / Van Henrik Laurenszoon Spieghel’ (blz. 82). De editor
commentarieert: ‘Het gebruik van het woord schrift in plaats van brief kan erop
duiden, dat het niet zonder meer een brief is’ (blz. 82). Hiervóór heb ik al geciteerd
wat Van Tricht opmerkt over het karakter van de tekst waarmee Hooft Henrik de
Gróte aan Diederik Bas opdraagt. Dat we hier met een opdracht van een boek te
doen hebben, valt natuurlijk niet te ontkennen. Wil men opdrachten in het algemeen
tot de brieven rekenen, dan kan men daar wel een en ander voor aanvoeren. Formeel
staan ze er uiteraard dicht bij (aanspreking, mededeling ‘van man tot man’, bepaalde
aanhef- en slotformules). Maar dan moeten we alle opdrachten in de correspondentie
incorporeren. Dat er in een opdracht een toevallige inhoudelijke aansluiting bij
bepaalde brieven te constateren valt mag met andere woorden niet als argument
gelden. De functie is het die in dat geval de doorslag geeft.
Ik laat dan nog buiten beschouwing, dat de aansluiting van de opdracht van Henrik
de Gróte bij brief nr 201 op een m.i. aanvechtbare interpretatie van een passage
uit laatstgenoemde brief berust. In die

11)

Vgl. daarover C.A. Zaalberg, Hooft als pleitbezorger voor Menelaüs (Groningen, 1964).
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brief, waarvan datum noch adressaat vaststaat en ten aanzien waarvan alleen via
een redenering (overigens een waar men zich graag aan gewonnen geeft) tot Bas
als de geadresseerde geconcludeerd wordt, zegt Hooft het te betreuren, dat hij
bepaalde diensten die de aangesprokene hem heeft gedaan niet naar waarde kan
beantwoorden. In een sierlijke volzin verontschuldigt Hooft zich daarover:
Ende wil mij troosten met het vertrouwen, dat het eedel gemoedt Uwer
Ed. mijne dankbaere geneghenheidt zal erigeren tot de dignitejt van een
danckbaere daedt, aenvaerdende de geringheidt hier bij gaende, met soo
goeden harte alsse gesonden wordt. (blz. 480)
Van Tricht zegt hiervan onder meer: ‘En wat Hooft, terwijl hij voorlopig een
“geringheidt”, b.v. een paar hazen of patrijzen, stuurt, bedoelt met “de digniteit van
een dankbare daad” waartoe zijn dankbare genegenheid opgewekt zal worden: dat
is niets anders dan de opdracht zelf’ (nl. de opdracht van de biografie van Hendrik
IV). Hoofts hoffelijke volzin wordt hier toch verkeerd gelezen. De schrijver spreekt
naar ik meen de hoop uit, dat Bas de wil (Hoofts ‘geneghenheidt’ en dankbaarheid)
zal verheffen (‘erigeren’) tot (de hoogte van) een werkelijke daad. Dat is een bekende
wending. We vinden ze b.v. ook in brief nr 233 van Dimmer aan Hooft. Na de
vermelding van zijn onvermogen om een vriendelijkheid van Hooft (toezending van
een exemplaar van Henrik de Gróte) naar behoren te vergelden zegt Dimmer: ‘Ick
sal soucken mij daar Inne te quijten. Maer sal daer toe den tijt moeten verwachten.
Biddende U.E. dienstlick ondertusschen In plaetse van vouchlicker danckbaerheijt
(Van Trichts verklaring: “een passender bewijs van danckbaarheid”) aen te nemen
mijne goede wille ende altijt bereijde genegentheijt om U.E. te moegen dienen (...)’
(blz. 554-55). En Hooft zelf in brief nr 337 van 26 november 1629 aan de president
van het Hof van Holland, bijna in dezelfde bewoordingen als in nr 201:
Al ist dat mij de Fortujne ontbreekt, oft ontbreken de parthijen vereischt
om die te maken zoodaenigh dat ick middel moghte vinden om eenigher
mate te vergelden het geen ick aen
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de onverdiende gunst ende goede siere mij door UEdt gedaen ende
bewezen schuldigh ben, zoo en zal 't mij nochtans nemmermeer gebreken
aen behoorlijke erkentenis ende dankbaere geneghenheit: dewelke ick
mij versekere dat bij de genereusheit van UEd, gemoedt, ten aanzien
mijnes onvermoghens, zal werden geërigeert tot de waerdigheit eener
daetlijke verschuldinge. (blz. 763)
Volgt nog de vermelding van ‘de geringheit hier nevens gaende’, die de parallel
met de brief aan Bas (nr 201) volkomen maakt. ‘Neem a.u.b. de wil (c.q. de gevoelens
van dank) voor de daad’: die brieftopos impliceert juist het ontbreken van een daad.
De formule kan in nr 201 derhalve moeilijk betrekking hebben op de nog te schrijven
opdracht van een - trouwens pas enkele jaren later verschenen - boek.
Terugkerende bewoordingen merken we wel vaker op in Hoofts correspondentie.
Men legge naast elkaar de brief waarmee de auteur op 13 januari 1626 een
exemplaar van Baeto aan Jacob Bakker toestuurt (nr 222) en die waarmee hij nog
geen twee maanden later Henrik de Gróte aan Constantijn Huygens aanbiedt (nr
227):
(nr 222) Entlijk is de schaemschoe uijt geraekt, ende dit boek voor den
dagh: op hoope dat de wichtigheit der stoffe de lompheit van 't maxel ten
deele zal opweghen. Ook is de nieuwsgierigheit, zelve der gróóten,
meenighmael zoo zeer vermaekt met gezicht van dwerghen ende gelijke
wanschepsels, als met het zeldsaemste van bekoorlijke schoonheidt. Ten
minsten zal de misstal, daer 't volmaekt in is, zulx ujtmunten, datze een'
dujdelijke leer zij, voor anderen, die zich zoodaenighe werken
onderwinden. Zich te schaemen der schaemte van zijne dwaelingen
bekent te maeken, magh dat onbeschaemtheit heeten? O de braeve
eerloosheidt, zijne gebreken op de kaek te zetten, ten einde dat 'er zich
de wereldt aen spieghele! Mij waer bijna ontvallen, dat 'er nójt liefhebberij
bij de mijne haelen moght, die eenen algemeenen laster op mij haelen
gae, om aen 't gemeen te dienen. (...) Zoo komt U (wil UE zeggen) noch
dank toe. Ick maek 'er geen' rekening op: doch zoude mij vergiffenis
toeleggen, al waer 't maer om de barmhartigheidt van mijnen stijl, indienze
in geen' onbarmhartiger handen te vallen had, als die van UE. (...) (blz.
524)
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(nr 227) Dewijle al wat 'er aen U E is, merk van grootheit voert, zoo
was 't wel billijk, dat zij ook haer deel had aen de gebreeken der groote
persoonaedjen, die meenigmael niet min vermaekt zijn, met dwerghen
en diergelijke wanschepsels, als met het gesicht van een' bekoorlijke
schoonheit. Ende niettemin denck ick U E die lust te verleeren door de
saedzaemheit, met het vol opgeven van allerleij onvoeghlijkheden, waar
inne wtmundt de misdraght van mijnen geest hier nevens gaende; zoo
men nochtans misdracht noemen magh een kindt dat nerghens in veraerdt
van sijn' afkoomst. Des mocht deze vrucht wel niet heel vruchteloos weten:
die daer benevens dienen zal, om anderen gelijke werken onder handen
hebbende, met haere ongeschiktheden aen te wijsen, waer zij sich voor
te wachten hebben. En komt mij dan geen dank toe voor mijne gebreeken?
O de braeve eerloosheit, zijne feilen op de kaek te zetten, op dat 'er zich
de weerelt aen spiegele! Vers en vergehaelde redenen (wil U E zeggen)
om u te troosten inde verslegenheit, die herkomt wt vreeze van een'
algemeenen laster. Ik heb 'er niet tegens. (...) Noch waer daer hoope dat
de wichtigheit der stoffe de snootheit van t maxel moght opweghen, vielse
alommn in handen van sulk eene bescheidenheit als die van U E.’ (blz.
543)
De parallellie in de door mij gecursiveerde woorden is wel zeer verrassend. Niet
alsof een dergelijke herhaald gebruik van eigen vondsten ongepast zou zijn. De
schrijver doet er de geadresseerden niet mee tekort (die weten van niets), en wie
zal Hooft het opnieuw toepassen van een speelse formulering als gemakzucht
aanrekenen? Wie veel brieven schrijft zeker niet. Het signaleren van zulke parallellen
is verder niet zonder belang voor de interpretatie.
De nieuwe uitgave van Hoofts briefwisseling zal ongetwijfeld de studie van het
leven en het werk van de dichter stimuleren, zo goed als ze zelf de vrucht is van
jarenlange omgang met Hooft. ‘Reeds de eerst opgenomen brief van een zekere
Isabella aan Hooft (1599) confronteert de lezer met het diepgaand onderzoek dat
aan de uitgave ten grondslag ligt’, aldus de circulaire. Opnieuw kan ‘de lezer’ dit
beamen. Het onderzoek naar aanleiding van Isabella's briefje is een schitterend
staal van het in werking stellen van alle middelen om de feiten zo veel mogelijk te
achterhalen. Hier wordt op grond van een minuskuul gegeven (een niet gedateerd
briefje van een geheel onbekende
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jonge vrouw), met behulp van alzijdige uitvorsing en doordenking en in afgewogen
verband met andere gegevens, een boeiend ‘stuk’ biografie gereconstrueerd. De
prospectus overdrijft niet: ‘Het speurwerk waarvan verslag wordt gedaan, zou de
basis kunnen zijn voor een complete roman!’
De zin van het onderzoek wordt hier precies als bij het Majliedt van 1623 mede
geleverd door het bestaan van een gedicht uit de desbetreffende Venetiaanse
12)
periode, Chanson a Madame , een getuigenis tevens van Hoofts vroeg gerijpt
lyrisch talent. Van Tricht citeert Zaalberg inzake de redaktie van dit gedicht in de
Bloem-hof van 1610. Het autobiografische element zou onvindbaar gemaakt zijn,
behalve door de toevoeging van een strofe waarin ‘Don Diego’ de ‘ik’ van het lied
blijkt, door een ingrijpende wijziging in die regels die in de oorspronkelijke tekst een
duidelijke Venetiaanse situatie evoceren. Hierbij teken ik aan, dat het gedicht in de
Bloem-hof zonder naam van de dichter verscheen, zodat het de vraag is of het
gedicht die verhulling behoefde, te meer aangezien het een jaar later in Hoofts
13)
Emblemata (1611) weer in zijn oorspronkelijke vorm werd aangeboden . Misschien
is het juister te zeggen, dat Hooft het Chanson in de Bloemhof ‘veralgemeende’
door het een uit de novellistiek stammend kader te verschaffen. Maar in de
Emblemata moest het weer helemaal ‘zijn’ gedicht zijn. Is dit waar, dan ging het de
dichter niet om het wegwerken van een autobiografisch element, maar om ontsluiting
ten behoeve van een groter publiek. Hierbij ga ik ervan uit, dat de toepassing van
de klacht op Don Diego (een figuur uit een verhaal) voor de lezers van de Bloem-hof
als herkenbaar werd getaxeerd. Spreken van een ‘vermomming nog na 10 jaar’
(blz. 67) kent te veel gewicht toe

12)
13)

De tekst van het gedicht in een bijlage op blz. 835. In de eerste regel van de zesde strofe
leze men meend' ick i.p.v. meen'ick.
Zie voor een reproduktie van de tekst in de Bloem-hof: Hellinga-Tuynman, Alle de gedrukte
werken I (Amsterdam, 1972), blz. 207; idem van de tekst in de Emblemata amatoria:
Hellinga-Tuyman, Alle de gedrukte werken I, blz. 73. Zaalberg over het gedicht in zijn
3

bloemlezing Uit Hoofts lyriek (Culemborg, 1972), blz. 19-21. Vgl. ook Keersmaekers' artikel
in het Hulde-album Prof. Dr. J.F. Vanderheyden (Langemark, 1970), blz. 117-36.
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aan Hoofts veronderstelde behoefte aan verhulling. Nogmaals: het gedicht verscheen
in 1610 zonder zijn naam.
Niet aan iedere brief is zo'n breed en diep onderzoek ten deel gevallen. Dat was
ook niet bij elk nummer vereist. Wel vinden we steeds een uiteenzetting inzake het
kader waarin de aan de orde zijnde brief tot stand kwam, voorts van elke brief in
een andere taal dan het Nederlands een nauwkeurige vertaling (belangrijke bijdrage
tot de ontsluiting van het materiaal) en bij de Nederlandse brieven een grondige
toelichting in de vorm van de noodzakelijke annotaties. Soms zo uitvoerig, dat men
de vraag voelt opkomen waarom er althans bij de moeilijkste Nederlandse teksten
14)
geen doorlopende vertaling is gegeven . De aantrekkelijkheid van de uitgave wordt
vergroot door een ongewoon aantal afbeeldingen, deels portretten van Hoofts
correspondenten, deels facsimile's als bladvulling (zij het dat facsimile en
getranslitereerde tekst dikwijls ver van elkaar staan).
Het werk van Van Tricht maakt allerlei zaken weer volop bespreekbaar. Dat is
niet het geringste onder de effecten van zo'n groots opgezette editie. De stand van
het onderzoek betreffende talrijke kwesties wordt samengevat en op die manier zijn
die opnieuw geaktualiseerd. Van Tricht is er immers in het minst niet op uit de zaken
definitief af te handelen. Ik grijp dan ook graag zijn werk aan om een paar
vraagstukken, met name enkele van interpretatieve aard, naar voren te brengen.
Op één punt heb ik kritiek van meer dan incidenteel karakter. Die betreft de wijze
waarop de dominees van de hervormde kerk als ‘twistzieke en onruststokende
gomaristische predikanten’ te voorschijn worden geroepen (blz. 813). Mijn vraag
luidt: is dat nu alles wat er van de weleerwaarde heren te zeggen valt? Wie in de
Nederlandse literaire en niet-literaire geschiedschrijving zo'n karakteristiek bij
herhaling is tegengekomen zonder geheel overtuigd te zijn van de strikte toepassing
van een eerlijk ‘hoor en wederhoor’, begint te sterker te verlangen naar een
uiteenzetting van de werkelijke mo-

14)

Een uitzondering: brief nr 142 is uit het Nederlands in het Nederlands vertaald. Ook worden
moeilijke passages wel eens letterlijk of parafraserend vertaald, vgl. brief nr 362.
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tieven van de heren predikanten in hun eigen licht. Reeds in het algemeen is het
duidelijk, dat Hooft, net als Vondel b.v., aan de kant van de regenten-oligarchie
staat. Zijn oordeel is dat van een partijman. Moeten we niet eens vragen: wat bewoog
toch die dominees om het risico van verbanning te lopen? Men antwoordt: twistziekte,
onruststokerij! Het is bevreemdend, dat zelfs in onze tijd, prat op democratie, de
elitaire regentenpartij altijd weer in het gelijk gesteld wordt, liever: bij voorbaat gelijk
heeft, de oppositie evenwel nimmer in bescherming wordt genomen, zelfs niet op
haar diepere ideële drijfveren beoordeeld. Wanneer krijgen we de predikanten eens
op hun eigen zender te horen, los van het gekleurde beeld dat hun tegenstanders
van hen ontworpen hebben? Zou men niet eens kunnen overwegen, dat er een
ernstig godsdienstig-politiek verschil van inzicht bestaan heeft b.v. ten aanzien van
de houding tegenover de hugenoten in Frankrijk? Hebben we hier niet de controverse
van een realistische belangenpolitiek (de regenten waren handelsmensen, meestal)
en een idealistische politieke houding die ingegeven is door een besef van geestelijke
verwantschap met de underdogs in roomskatholieke landen? Maar de regenten
konden oppositie in welke vorm ook niet gebruiken. Men hoort de elitaire
hooghartigheid van de regenten-kaste voortdurend doorklinken in de gouden eeuw.
De predikanten waren met hun invloed op de massa lastige lieden, ja. Ik wens ze
als groep noch als karakters te idealiseren. Maar ze zorgden voor een in het Europa
van de zeventiende eeuw uniek verschijnsel: een openlijke oppositie tegen het
regeerbeleid in stad en gewest.
Ik wil nu op enige niet onbelangrijke interpretatiekwesties ingaan. Allereerst een
die het ‘stuk’ van Spiegel aangaat (nr 5). Voorop dient te staan, dat dit
indrukwekkende stuk proza een nadere indringende studie meer dan verdient. Het
attendeert ons op de relatie tussen Hooft en de oudere, wijzere Spiegel, geestelijke
vader ook van andere jongere Amsterdamse literatoren, Bredero bijvoorbeeld. Om
Hoofts geestelijk portret scherp op het doek te krijgen is een minutieus onderzoek
naar Spiegels betekenis voor Hoofts innerlijke ontwikkeling van eminent belang.
Het volgende kan misschien een bijdrage zijn. In zijn brief citeert Spiegel het Nieuwe
Testament: ‘Christus zeijt
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tot de schijnheijlighe wist ghij wattet te zeggen is Ik wil barmherticheit ende gheen
offer. het is nochtans gheen duijster spruek ende immers ghatet vast dat zijze niet
verstonden. Ik zeg
Slaaf wort ik dien ik dij
Een vrij Heer dient ghi mij.’ (blz. 80)

Dat het Spiegel op deze plaats gaat om een essentieel punt in zijn levensleer laat
hij blijken uit datgene wat hij vervolgens over het rijmpje zegt: ‘Koont ghij die spruek
grondigh verstaan zo zijdij du cabinet des Muses’. De bijzondere betekenis van
deze woorden zien we dankzij de parallel die Van Tricht op blz. 83 uit Montaigne
aanhaalt: ‘Il est vrayment du cabinet des Muses, il a attainct le sommet de la sagesse
humaine’. Het is derhalve van groot belang de juiste opvatting van de passage te
bepalen. Van Tricht heeft assistentie van Zwaan ontvangen. Die kwam tot de
volgende uitleg: ‘Ik wil uw offers niet (verwerping van de hele oudtestamentische
offerdienst), ik wil barmhartigheid (ik wil mijn ontferming over u, verlorenen). Dus:
niet gij dient mij, maar ik dien u. Spiegel past dit toe op de lusten: ik dien u niet,
maar gij dient mij (Epicurus: de begeerten moeten ons dienen, niet wij de begeerten)’
(blz. 83).
Spiegels verwijzing naar Christus' woorden wordt hier dus klassiek-reformatorisch
opgevat. Mijn twijfel begint hier. Kan dat bij Spiegel? Ook wordt, in de toepassing
van de spreuk op de lusten, Christus met die lusten op één lijn geplaatst. Reden
genoeg om het in een andere richting te zoeken. Ik opper de volgende mogelijkheid.
Aan de orde is de houding van de mens tegenover zijn eigen begeerten. Wie ze bij
zichzelf bedwingt, brengt geen offer (raakt immers niets van zichzelf kwijt), maar is
zichzelf barmhartig (wint erbij, wordt er meer mens in de ware zin door). Wie het
onderdrukken van zijn hartstochten nog als een offer beleeft, zit er nog te veel aan
vast, m.a.w. heeft nog een verkeerde eigenliefde. Spiegel wenst, dat de mens zo
tegenover zijn pogen tot ‘zelf-zuivering’ staat: niet als een schijn-heilige (die het
jammer vindt dat hij zijn lusten moet opofferen en die daarom ook van mening is
dat hij lof verdient voor zijn zelfbedwang), maar als een heilige, die beseft hoezeer
hij er zelf mee gediend is als
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hij zijn lustzoeken beteugelt en die er m.a.w. geen verdienste maar een genade in
ervaart: het is geen verdienste (van een slaaf), maar heersen (van een vrij mens).
Het idee van offeren in dit verband getuigt nog van een slaafse geest. Wie inzicht
heeft in wat goed is voor de mens, beseft dat hij met dat zgn. offer zichzelf dient.
Men moet erop letten, dat het Spiegel te doen is om wat hij noemt ‘den grond van
lustzoekings ja lustvolghings behindring’ (r. 92-93). Een argument voor mijn opvatting
put ik uit de tekst op blz. 81, onmiddellijk na het zojuist geciteerde. ‘Dit ghunt u god
ghundijt u zelf, u zelf moet ghijt ghunnen neemdij u zelf waar. die hem self niet ghoed
is wien zal die ghoed zijn’. Wie zichzelf goed doet, brengt toch geen offer? Zolang
men dat echter nog meent, is men gebonden aan zijn lusten. - Deze verklaring past
m.i. beter bij Spiegels spiritualisme dan de uitleg van Zwaan, hoezeer die misschien
ook de intentie van Christus' woord in rekening brengt.
Soms lijkt het of het feit dat Van Tricht de medewerking van anderen genoten
heeft lichte discrepanties in de uitleg ten gevolge heeft, althans soms zijn er
nuance-verschillen in de toelichtingen die men het liefst zo verklaren zou. Ik denk
aan een detail inzake brief nr 220. In het begin van maart 1626 stuurt Hooft - we
zagen het hiervóór al - een exemplaar van zijn boek over Hendrik IV aan Huygens.
De verschijning van het werk had vertraging ondervonden (zie brief nr 225). Als
Huygens in augustus 1625 informeert naar de verrijzenis van de Franse vorst,
bedoelt hij dus de publikatie van het boek, niet de arbeid aan de levensbeschrijving
als zodanig. Discrepantie tussen de (m.i. juiste) woorden op blz 520: ‘Hij (= Huygens)
informeert naar de aangekondigde verschijning van Henrik de Gróte’ en de noot op
blz. 521: ‘Huygens wist dat Hooft aan de levensbeschrijving van Hendrik IV werkte’,
welke laatste formulering suggereert, dat Hooft in augustus 1625 nog aan het
schrijven bezig was. Huygens informeert slechts hoe het met de druk gesteld is
(‘Hoe naer groote Henrick sijn verrijsenisse is verlangt mij seer te hooren’, blz. 520).
Een ander geval van oneffenheid betreft Hoofts vrijage naar de hand van Suzanna
van Baerle. Zwaan tekent op blz. 647 aan, dat Hooft Suzanna vrijde ‘ong. midden
1625 tot herfst 1626’. Van Tricht
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daarentegen deelt op blz. 523 mee, dat een brief van januari 1626 aan Suzanna
toont, ‘dat Hooft de hoop dan heeft opgegeven’. Ook uit een ander gezichtspunt lijkt
het laatste waarschijnlijker: in de nazomer van 1626 is Huygens doende naar
Suzanna's hand te dingen. Nu waren de rivalen vrienden. En als we dan bedenken,
dat een serieus huwelijksaanzoek een familiale gebeurtenis was, waarbij bovendien
vrienden en kennissen medewerking konden verlenen, moet het uitgesloten worden
geacht, dat, toen Huygens op dit wild ging jagen (om in zijn termen te spreken), zijn
vriend Hooft zijn pogingen nog niet zou hebben opgegeven.
Een onaanvaardbare voorstelling van zaken wordt vragenderwijs geopperd in de
toelichting bij brief nr 258 (Huygens aan Hooft, 7 augustus 1627). Huygens bedankt
Hooft nog eens voor zijn Henrik de Gróte: ik heb een waardevolle tochtgenoot aan
hem gehad, zegt hij schertsend, in dit beleg voor Grol. Hij deelt mee dat hij het boek
herlezen heeft en biedt nu een gedicht op Hoofts werk aan. Aan het eind van de
brief constateert Huygens dankbaar, dat Hooft hem ‘zoveel hart onder de riem
gestoken heeft’ (blz. 614). De annotator vraagt nu: ‘waarop doelt Huygens? Is het
een algemene uitspraak of denkt hij in het bijzonder aan Hooft's lofdichten op de
Otia?’ (blz. 615). Ik acht het niet erg waarschijnlijk, dat Huygens in de zomer van
1627 zonder nader aangegeven reden zou bedanken voor de bemoediging, die
gelegen zou zijn in lofdichten op zijn poëzie van meer dan twee jaar tevoren. Dan
zou men veeleer aan het gedicht kunnen denken dat Hooft, vier maanden eerder,
op Huygens' huwelijk met Suzanna had gemaakt. Maar ook dat had voor Grol
uiteraard zijn aktualiteit verloren. Aktueel is voor Huygens het beleg, met de reële
gevaren die de oorlogssituatie allicht meebracht. In die situatie, zo zegt Huygens in
de aanhef van zijn brief immers, heeft hij dankzij Hooft het gezelschap van niemand
minder dan de in het krijgsbedrijf ervaren Hendrik IV meegekregen. Ik vraag me af
waarop het impliciete bedankje voor de bemoediging anders zou kunnen slaan dan
op het verschaffen van die ‘reisgenoot’.
Nog iets uit een brief van Huygens, waarvan de verklaring op een bepaald punt
tekortschiet. In een schrijven van 28 februari 1630 feli-
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citeert Huygens Hooft met de geboorte ‘vanden tweeden eerstgeboren, daermede
ick verstae God de Heer U.E. gesegent heeft’ (blz. 781). De annotatie zegt: ‘de
geboorte van de (uw) tweede pasgeborene (Arnout Hellemans Hooft, gedoopt 23
dec. 1629, was het tweede kind uit Hooft's tweede huwelijk; de eerste pasgeborene
was Christina, gedoopt 20 aug. 1628)’. - Het is echter denkbaar, dat Huygens schertst
met de woorden ‘tweede’ en ‘eerstgeborene’ i.v.m. het feit dat na de eerstgeboren
dochter nu de eerstgeboren zoon verschenen is, de tweede eerste derhalve. Een
andere mogelijkheid is, dat de briefschrijver zinspeelt op de omstandigheid dat Hooft
niet voor de eerste maal de geboorte van een stamhouder beleefde. Fijngevoelig
klinkt een dergelijke toespeling op Hoofts gemartelde vaderschap in zijn eerste
huwelijk ons misschien niet in de oren; maar we zullen in gedachten moeten houden,
dat voor ons vrijwel onzichtbaar blijft wat de correspondenten zich tegenover elkaar
konden veroorloven. Eén ding is zeker: de in omgangsvormen en hoffelijkheid tot
de laatste nuance ervaren aristocraten met wie we in deze correspondenten te doen
hebben wisten precies hoe ver ze konden gaan. De nieuwsgierige meelezers die
wij zijn moeten daarentegen meestal maar raden naar de mate van intimiteit der
schrijvers en de gevoelens die ze voor elkaar koesteren.
Literair-historisch gezien een van de belangrijkste epistels uit dit eerste deel van
Hoofts brievenverzameling is nr 362, die waarin Hooft reageert op een paar brieven
van zijn zwager Joost Baeck en zijn oordeel uitspreekt over Vondels Harpoen, kort
daarvoor, in de eerste maanden van 1630, gepubliceerd. De Harpoen handelt zoals
men weet over de ideale predikant, en men kan bij de calvinistenvreter die de dichter
ervan is a priori vermoeden hoe die profielschets voor de hervormde clerus zal
uitvallen. Hooft, die door opvoeding en krachtens politieke en spirituele stellingname
evenmin erg op heeft met de dominees van zijn kerk, blijkt door de Harpoen zeer
gesticht. De woorden intussen waarmee hij daarvan getuigt vormen, naar Van Tricht
in de inleiding op zijn uitleg verklaart, ‘een van de moeilijkste passages uit Hooft's
brieven’ (blz. 813). Op een paar punten kom ik tot een enigszins andere interpretatie
dan Van Tricht in zijn ‘poging tot
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vertaling’. Met ‘een heerlijk hart’ in regel 24 van de brief is m.i. niet ‘het hart van een
regeerder’ bedoeld, maar (gezien het onmiddellijk voorafgaande, waarin Vondel als
‘grootmoedig’ dichter wordt voorgesteld, d.w.z. als een dichter die grootse
onderwerpen aandurft) ‘het edelmoedige hart van een dichter als Vondel’. Te
overwegen valt, of ook de woorden in regel 28-30, ‘den geenen die gewent is over
toppen van mijters en krujnen van drievouwde kroonen te wandelen’, niet op de
(protestantse) satirische dichter (i.h.a.) betrekking kunnen hebben. Vondel zou dan
in Hoofts optiek de anticlericale satire van de zestiende eeuw voortzetten. Maar dit
is heel onzeker. Dat de zin die in regel 31 begint op de predikanten slaat en niet op
de satirische schrijvers, lijkt me echter vrij onaannemelijk. Hooft schrijft:
Ick zie wel wat UE zeggen wil. Datter weenighe zijn, dien 't gelukt zonder
te strujkelen, oft aen die heete hoofden, zoo veel blaeren in hun voeten
te branden, dat het zap de kóól niet waerdt en is, ende veelen nutter waer
in een houte schotel over straet te krujpen. Te eelder is de kunst: ende
te meer eers heeft hij daer af, die 't loflijk ujtvoeren kan. (blz. 811)
Van Tricht vat het eerste zinnetje van dit citaat op als toespeling op een of andere
opmerking in een der (ons niet bekende) brieven van Baeck waar Hooft hier op
antwoordt. Men kan het echter ook lezen als ‘ik voorzie wel hoe je op wat ik zojuist
zei reageren zult’ (volgt de formulering van de voorziene reactie). De wending is
vergelijkbaar met het parenthetische ‘wil UE zeggen’ uit de eerder geciteerde brieven
222 en 227. Afgezien hiervan kan de zin waarin Baecks veronderstelde uitspraak
weergegeven is m.i. moeilijk gelezen worden met de predikanten als subject, zoals
bij Van Tricht gebeurt. De gedachtensprong die de editor dientengevolge gedwongen
is aan te nemen in de volgende zin (‘Te eelder is de kunst (...)’), die immers wel op
Vondels prestatie in de vorm van de Harpoen móet zien, is overbodig. Veeleer levert
dat vervolg een sterk argument voor de opvatting, dat met de ‘weenighe’ aan wie
‘het’ lukt zonder te struikelen anticlericale satirici bedoeld zijn. Wat lukt is niets
anders dan het afstraffen van de heerszuchtige clerus en dat is tevens het antwoord
op de vraag ‘wat?’, die
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Van Tricht aan het eind van zijn vertaling van de passage stelt n.a.v. het
voornaamwoord 't in de laatste bijzin van het citaat hierboven.
Behalve de brief over Vondels Harpoen is er nog een uit literair-historisch oogpunt
gewichtig epistel uit datzelfde voorjaar van 1630, nl. nr 349, van Barlaeus aan Hooft,
met een lofspraak op Hoofts pas verschenen Hollandse Groet. Vondels vertaling
van Barlaeus' Latijnse tekst geeft Van Tricht in een bijlage op blz. 887-88. Barlaeus
bewonderde Hoofts gedicht niet geheel zonder reserve. Hij brengt zijn voorbehoud
uiterst behoedzaam onder woorden: ‘Si fortè paranomasia aliqua frontem corruget,
judicii mei culpam interpretari malo, quam scriptoris’; in Kuijpers vertaling: ‘Als
eventueel een of andere adnominatio het voorhoofd doet rimpelen, wil ik dat liever
uitgelegd zien als een tekort, te wijten aan mijn oordeel dan aan den schrijver’ (blz.
784). Vondels vertaling geeft na de terminus technicus voor het stijlverschijnsel
waar Barlaeus moeite mee had ook nog een toelichting van de term: ‘Indien ergens
de bijnoeminge, dat is de verandering van woordbeduijdenis door letter of lettergreep,
het voorhooft doet rimpelen, liever wijt ick dat mijn oordeels dan des schrijvers
schuld’ (blz. 888).
‘Brandt laat deze toelichting bij paranomasia weg’, aldus Van Tricht (blz. 888).
Deze mededeling gaat ervan uit, dat de oorspronkelijke brief eveneens een verklaring
van de stilistische term bevatte; Brandt zou die dan in zijn uitgave van Barlaeus'
Epistolae van 1667 (de Latijnse brief is alleen daaruit bekend) hebben laten
verdwijnen: ‘onomstotelijk’ teken van Brandts vrijmoedigheid als editeur (blz. 47-48).
Van Tricht beproeft ook een verklaring van die ingreep: ‘Een verklaring kan zijn, dat
het in de toelichting omschreven verschijnsel in het gedicht zeer zelden voorkomt,
zodat Barlaeus dingen verkeerd gelezen moet hebben’. Als ‘mogelijke voorbeelden’
van de stijlfiguur in de Hollandse Groet noemt Van Tricht ‘Mijn zon, mijn zoon’ (r. 7)
en ‘de weeke weekken weeken’ (r. 40), maar, zegt hij, ‘de bezwaren die men
hiertegen kan hebben worden niet gedekt door de door Brandt weggelaten woorden’
(blz. 888).
Brandt heeft woorden geschrapt - maar is dat zo zeker? De andere mogelijkheid
is, dat Vondel de verklarende woorden achter de term
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bijnoeminge heeft toegevoegd. Dat komt me eigenlijk heel wat waarschijnlijker voor.
Hooft kan toch in Barlaeus' schatting geen behoefte hebben gehad aan een
toelichting van het woord paranomasia? Voor Vondel lag het anders: die vertaalde
voor een niet noodzakelijk klassiek geschoold publiek en vond het allicht nodig zijn
vertaling van de terminus technicus van een uitleg te voorzien. De uitleg is wellicht
niet zo gelukkig, maar kan toch zonder gewrongenheid begrepen worden als
karakteristiek van het verschijnsel paronomasia of annominatio: het bijeenplaatsen
van bijna gelijkluidende (of bijna gelijk gespelde) woorden; woordspel dus, waarbij
de partiële overeenkomst al of niet op etymologische verwantschap van de gebezigde
woorden berust.
Naar mijn mening wordt Barlaeus' voorhoofdrimpeling werkelijk veroorzaakt door
zulke woordspelingen als Van Tricht noemt. Een verrassende bevestiging trof ik
aan in een document dat nog nimmer voorwerp van literair-historisch onderzoek is
geweest, te weten een dubbelblad dat zich bij de handschriften van Huygens'
Hofwijck in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevindt en waarop een anonieme
auteur enig commentaar heeft genoteerd by Huygens' bekende, in de liminaria van
Hofwijck uitgegeven gedicht Aen den Leser; voorde Bij-schriften. De eerste
kanttekening van de anonymus betreft de regels 5-6, waarin de woorden ‘(wanneer
ick Haegh en) Hof wijck’ een rijmpaar vormen met de naam ‘Hofwijck’. De
commentator schrijft: ‘malim vitari memini reprehensum Hoofdium Dieden die den.
weeke weeken weeken’; hetgeen zeggen wil (in vertaling die ik aan Prof. D. Kuijper
Fzn dank): ‘zou ik liever vermeden zien. Ik herinner mij, dat afkeuring vond Hoofts
Dieden die den. weeke weeken weeken’. De onbekende criticus levert ons hier dus
niet alleen het meest in het oog springende geval uit de Hollandse Groet, maar ook
een meer verscholen voorbeeld met de naam van de veroveraar van de stad Wezel,
anno 1629, nl. (Van Gent van) Dieden, in r. 108 van Hoofts overwinningszang:
O Dieden, die den slagh des staetssen hemels sloeght.
Het zal wel geen toeval zijn, dat de anonymus dit voorbeeld als eerste noemt: het
komt treffend overeen met de gekritiseerde plaats in Huy-
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gens' gedicht, doordat het een spel met een eigennaam en de als woord optredende
delen daarvan geldt. Van Tricht vermeldt zoals we zagen ook de wending ‘Mijn zon,
mijn zoon’. Men kan nog meer voorbeelden in de Hollandse Groet aanwijzen: ‘Krijght
alle krijghtuygh kracht en leven van uw' duymen’ (r. 26); ‘Vw' rasheidt joegh verby
't beradde zonneradt’ (r. 42 - waarbij het woord ‘zonnerad’ aan Huygens ontleend
lijkt, vgl. de aanhef van Batava Tempe); ‘Ghy schudt, met uw geschut, de berghen
en de daelen’ (r. 100); (de vijand) ‘Zakt wat hy kan, en ducht zelf in een zak te zijn’
(r. 114). Voldoende gelegenheid voor afkeurend voorhoofdgerimpel, naar het me
voorkomt. Dat de toepassing van de annominatio in de eerste helft van de
zeventiende eeuw ter discussie stond in de kring van Hooft is interessant genoeg.
Ik hoop er in een studie van het bovengenoemde document nader op terug te komen.
De uitgave van Van Tricht opent allerlei perspectieven voor verder onderzoek.
Eén voorbeeldje ten besluite. In 1623 leende Huygens aan Hooft zijn exemplaar
van Les Tragiques van d'Aubigné (brief nr 199). Dit gegeven is bijzondere aandacht
waard: betekent uitlenen niet op z'n minst aanbevelen? Het opent een venster naar
een heel veld van onderzoek: de betekenis van het werk van d'Aubigné voor de
Nederlandse letteren van de gouden eeuw, in ieder geval voor Huygens en Hooft.
Op de vraag welke editie van Les Tragiques Huygens in zijn bezit had geeft de
verkoopcatalogus van zijn bibliotheek van 1688 het vermoedelijke antwoord. Daar
vinden we op blz. 28 vermeld ‘Les Tragiques d'Aubigné, au Dezert, 1616’. Hooft zal
derhalve de eerste uitgave van het werk (anoniem verschenen, met de aanduiding
‘Au Dezert, par L.B.D.D.’, d.i. naar men aanneemt een afkorting van de bijnaam van
de auteur, ‘Le Bouc Du Désert’ = de zondebok) onder ogen hebben gehad, en niet
die van 1623, het jaar waarin hij het werk van Huygens te leen ontving.
Op indringende wijze heeft Van Tricht in zijn inleiding de situatie getekend waarin
de commentator van brieven, vooral van vertrouwelijke met hun subtiele toespelingen
en verwijzingen, zich met zijn lezer bevindt. Hij spreekt van ‘kijken door een onscherp
ingestelde lens’ en verder: ‘lezer en commentator tasten samen rond in een donkere
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ruimte, naar dingen die zij niet kennen’ (blz. 56). De lezer van Van Trichts boek die
het bovenstaande naar aanleiding van zijn lectuur ervan heeft opgetekend zijn deze
woorden uit het hart gegrepen. Hij beschouwt het als een onwaardeerlijk voorrecht,
dat hij de gelegenheid heeft gehad aan de hand van de nieuwe uitgave der brieven
in Hoofts leven rond te dwalen. Een deskundiger en behoedzamer begeleider in de
donkere ruimte dan Dr. Van Tricht kon hij zich niet wensen.
Heiloo, juli 1978
L. STRENGHOLT
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De verklaring in de historische taalkunde
Zoals bekend onderscheidt Chomsky (1964) drie niveaus waarop het succes van
een grammaticale beschrijving gemeten kan worden. Het eerste niveau is dat van
de observationele adequaatheid, waarbij de linguïst geen andere pretentie heeft
dan een geordend geheel van beweringen te geven over een verzamelde
hoeveelheid taalmateriaal, zodanig dat de geobserveerde gevallen correct worden
aangeboden zonder dat zij voorshands ontkracht worden door een tegenvoorbeeld
(vgl. Seuren 1975, 22).
Een tweede en hoger niveau van succes wordt door Chomsky gekarakteriseerd
als descriptieve adequaatheid. Daarbij wordt de intuïtie van de taalgebruiker
verantwoord. Een grammatica die descriptief adequaat mag heten, specificeert
geobserveerde en voorspelbare gevallen van taalgebruik en wel door middel van
regels die de taalgebruiker beheerst en die hij volgens zijn taalkundige intuïtie zou
moeten kunnen expliciteren.
Het derde en voorlopig hoogste peil van succes is het niveau van de zgn.
verklarende adequaatheid. De linguïstische theorie moet daarbij een algemene
basis verschaffen om uit de observationele grammatica's diegene te kiezen die
bovendien descriptief adequaat is. Zo'n grammatica zou dan een verklaring geven
voor de linguïstische intuïtie van de taalgebruiker en dat alles op grond van een
linguïstische theorie die bovengenoemde keuze mogelijk maakt. In Chomsky's
woorden:
(1)

In this case, we can say that the linguistic
theory in question suggests an
explanation for the linguistic intuition of
the native speaker. It can be interpreted
as asserting that data of the observed
kind will enable a speaker whose intrinsic
capacities are as represented in this
general theory to construct for himself a
grammar that characterizes exactly this
linguistic intuition (Chomsky 1964, 28).
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Chomsky verduidelijkt dat nog eens extra wanneer hij zegt:
(2)

It is clear that the question of explanatory
adequacy can be seriously raised only
when we are presented with an explicit
theory of generative grammar that
specifies the form of grammars and
suggests a mechanism for selecting
among them (i.e., an evaluation
procedure for grammars of a specified
form) (Chomsky 1964, 30).

De verklarende kracht van de grammatica die hier nagestreefd wordt, hangt dus
af van een algemene linguïstische theorie. Door het kiezen van de juiste grammatica
moet het bovendien mogelijk worden de intuïties van de native speaker te verklaren.
Chomsky heeft aan deze eis vastgehouden. Een citaat van veel later tijd luidt als
volgt:
(3)

For the moment, the problem is to
construct a general theory of language
that is so richly structured and so
restrictive in the conditions it imposes
that, while meeting the condition of
descriptive adequacy, it can sufficiently
narrow the class of possible grammars
so that the problem of choice of grammar
(and explanation, in some serious sense)
can be approached (Chomsky 1972, 67).

Het is veelzeggend dat de keuze van de juiste grammatica nog een ‘problem’
genoemd wordt. We zijn er nog niet, blijkbaar, en wat nu precies verklaard moet
worden en hoe, is ook nog niet geheel duidelijk. We weten dat ‘intuïtie’ een complex
begrip is (zie Botha 1968, 1973, 1976) en zo dadelijk zal blijken dat ook ‘verklaren’
een vlag is die verschillende ladingen dekt. Nieuw aan dit postulaat van verklarende
adequaatheid is in ieder geval het verlangen tot verklaringen te geraken op het
niveau van de synchrone taalbeschouwing, die daarmee op een ander plan getild
wordt dan mogelijk was bij een uitsluitend beschrijvende - gewoonlijk taxonomische
- taalkunde, zoals het oudere structuralisme veelal bood.
In de diachrone taalbeschouwing is het verklaren van oudsher voor de hand
liggend geweest en het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat ook de
modernste vormen van taalkunde op dit punt ver-
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klarend trachten te zijn. In aansluiting bij de traditie richt men zich daarbij voornamelijk
op de klankleer. De generatieve fonologie heeft daarvoor notatiesystemen ontwikkeld
op grond waarvan generaliserende uitspraken over het voorkomen van
klankcomplexen mogelijk worden. In de woorden van Kiparsky:
(4)

The notational devices and the evaluation
measure jointly characterize the notion
‘linguistically significant generalization’,
in a way which is empirically testable
through the investigation of linguistic
universals, language acquisition, and
linguistic change (Kiparsky 1972, 190).

Kiparsky wil daarbij onderscheiden tussen ‘formal explanation’ en ‘functional
explanation’; de laatste soort verklaring verdient dan volgens hem de voorkeur. De
formele beschrijving die de generatieve fonologie in een aantal notationele conventies
ondergebracht heeft, maakt het mogelijk uitspraken te doen over het al dan niet
voorkomen van accentueringen, combinaties van klanken, ‘systematic gaps’ in het
systeem en wat dies meer zij. Het formalisme leidt hier tot voorspellingen en
conclusies die niet noodzakelijkerwijs geanticipeerd hadden kunnen worden op
basis van louter verbaal vaststellen van taalkundige feiten. Ondanks al deze
voordelen heeft de formele verklaring - die hier, het zij tussen haakjes gezegd,
uitmondt in het trekken van juiste conclusies en correcte voorspellingen - volgens
Kiparsky beperkingen en hij ziet meer mogelijkheden weggelegd voor de functionele
verklaring. Daarvoor wil hij een aantal condities formuleren, die dit keer niet tot de
vorm van de grammatica behoren, maar tot de ‘output’. Dat wil zeggen dat er
syntagmatische en paradigmatische condities bestaan, die bepaalde beperkingen
opleggen aan de fonotactische structuur van de output. Deze condities zijn sterk
verwant aan de traditionele begrippen betreffende analogie en klankverandering.
Alleen heeft men zich vroeger te gauw tevreden gesteld met vage uitspraken over
het bestaan van zekere tendenzen. Het is noodzakelijk daaraan nauwkeurige
interpretaties te geven. We citeren nog eenmaal Kiparsky:
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(5)

From this interpretation it follows that
functional conditions, if correct, can be
justified in the same way as other
aspects of linguistic theory, namely by
showing that they explain facts about
language acquisition, linguistic change,
or linguistic universals. At the risk of
repetition, I will mention some of the
ways in which this in principle can be
done. With reference to language
acquisition, it means showing that
functional conditions account for facts
about child language not predicted by the
present theory, i.e., that children's
‘mistakes’, and the grammatical systems
which are revealed by these mistakes to
have been acquired, have functionally
characterizable properties which are not
explained by the principles of projection
embodied in the notational devices of
standard generative grammar (Kiparsky
1972, 196).

We lichten dit toe met een tweetal door Kiparsky besproken voorbeelden. De
observaties van Roman Jakobson hebben aangetoond dat de elementen van een
fonologisch systeem verworven worden in volgorde van toenemende
gemarkeerdheid. Nu blijkt dat ongemarkeerde segmenten dikwijls in vroegere fasen
van de taalverwerving optreden, ook wanneer geen voorbeelden daarvoor bestaan
in het fonologisch systeem van de volwassen taalgebruikers. Het occlusievenstelsel
h

van het Engels, waarin [p ]:[b] voorkomt, maar niet [p], ontwikkelt zich bij veel
kinderen uit een systeem met maximaal ongemarkeerde reeksen, waarin de [p] wel
een plaats heeft. Kiparsky noemt dit een voorbeeld van formele verklaring en ook
Jakobson zelf neemt die term in de mond, wanneer hij stelt:
(6)

Die Übereinanderlagerung der
Bestandteile im Phonemsystem erweist
sich als streng regelmässig; aber diese
Gesetze können erst dann als erklärt
gelten, wenn ihre innere Notwendigkeit
erfasst und dargestellt worden ist
(Jakobson 1969, 91).

We wijzen hier en passant op de term ‘innere Notwendigkeit’.
Het tweede soort verklaring is toe te lichten met het volgende voorbeeld: een
differentiatie in het paradigma van de latijnse s-stammen
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gaat verloren door gelijkmaking van de s aan de r, die in de andere vormen voorkomt:
Nom.

honōs

honor

Gen.

honōris

honoris

Acc.

honōrem

honorem

oud paradigma

nieuw paradigma

Deze welbekende verandering - bekend als analogiewerking - voert Kiparsky
terug op het begrip ‘paradigma-coherentie’. Dit is een functionele factor, die ervoor
zorgt dat allomorfie binnen één en hetzelfde paradigma ertoe neigt, geminimaliseerd
te worden, zelfs wanneer dat ertoe mocht leiden dat de grammatica elders
gecompliceerde regels krijgt. Kiparsky meent dat dat hier het geval is, doordat de
derivatie van het verwante adjectief honestus nu ingewikkelder is geworden. Dat
geldt echter alleen wanneer honestus synchroon als afgeleid van honor beschouwd
dient te worden, wat zeer de vraag is (Koefoed 1974, 287). Het belangrijkste verschil
met de formele explanatie is hier echter dat paradigma-coherentie een onafhankelijke
factor is, die niet in z'n geheel is terug te voeren op formele eigenschappen van
regels en relaties tussen regels. Paradigma-coherentie verklaart ook een aantal
verschijnselen uit de kindertaal: kinderen produceren taalvormen die ze nooit van
volwassenen gehoord kunnen hebben. Kiparsky geeft voorbeelden uit het Grieks,
maar we kunnen ook denken aan Nederlandse preteritumvormen als valde en
slaapte.
Nu zullen oudere taalkundigen zeggen dat hier niets nieuws onder de zon is. De
laatstgenoemde gevallen waren allang bekend als voorbeelden van analogiewerking
en dat was te beschouwen als een algemeen aanvaard verklaringsprincipe in de
historische taalkunde. Wil Kiparsky's voorstelling van zaken iets nieuws inhouden,
dan zal dat gezocht moeten worden in scherper formulering, grotere generaliserende
kracht, duidelijker formaliseringsmogelijkheid of iets dergelijks. Aan die eis voldoen
de meeste transformationeel-generatieve descripties gewoonlijk wel. Maar er is nog
een ander punt, dat Kiparsky als volgt onder woorden brengt:
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(7)

The great difficulty with functional
explanations in linguistics (and partly in
other fields as well) has always been
finding the general theories without which
functional explanations of specific
phenomena can have no empirical
substance. It is easy to point at a specific
historical event or synchronic fact and
suggest an ad hoc ‘reason’ for it. But
however plausible such explanations may
seem, they carry no force until backed
up by general claims, which go beyond
the case at hand, and which for that
reason can be put to a test (Kiparsky
1972, 224).

De stringente formulering van deze eis is in de oudere taalkundige literatuur wel
eens afwezig; m.a.w. men heeft zich te snel tevreden gesteld met ad
hoc-verklaringen. Dat men altijd heeft willen verklaren, blijkt wel uit de vele pogingen
en uitlatingen in die richting. Sommige van die verklaringen zijn als zodanig aanvaard
en algemeen goed geworden; andere lijken betwijfelbaar, maar zelden staat men
nog stil bij de aard van zo'n verklaring zelf. Toch is dat van belang, want bij nader
toezien blijkt de term verklaring in nogal uiteenlopende betekenissen gebruikt te
worden.
Het verbum verklaren betekent, evenals het verwante Duitse erklären, niets anders
dan ‘klaar, helder maken’. Het Franse expliquer is letterlijk ‘ontvouwen’ en to explain
is in beginsel ‘vlak maken, uitspreiden’. Zo beschouwd is elke verklaring niet veel
meer dan een uitleg of verheldering, maar in de wetenschap heeft ‘verklaring’ een
technische betekenis aangenomen. Op heel eenvoudige wijze wordt dat uiteengezet
door de Engelse filosoof Stephen Toulmin. De speciale bedoeling van de
wetenschappelijke verklaring is volgens hem namelijk het verrassende, het
onverwachte, het onbegrijpelijke van bepaalde verschijnselen of gebeurtenissen
weg te nemen. In Toulmins eigen woorden: ‘the special function of scientific
explanation [is] to bring our past experience to bear upon our present and future
expectations, in such a way as to “save appearances” and turn the unexpected, as
far as possible, into the expected’ (Toulmin 1970, 88). Dit is een modificatie en een
verbetering van de wel vaker verkondigde mening dat verklaren in wezen niets
anders zou zijn dan ‘reduceren tot het
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bekende’. Hempel (1965) heeft er terecht op gewezen dat zulks niet altijd het geval
hoeft te zijn: het vertrouwde is tenslotte een relatief begrip en dat vertrouwde kan
op zichzelf ook wel weer verklaring behoeven. Bovendien blijkt in de praktijk dat
men bij verklaringen soms gebruik maakt van zeer gecompliceerde theoretische
concepties, die zelf allerminst een vertrouwdheid vooronderstellen (Hempel 1965,
257, 430, 431). Zoals Hempel samenvat: ‘familiarity breeds content, but no insight’
(ibid. 432).
Wanneer we, dit in het oog houdend, een aantal verklaringen uit de taalkundige
literatuur beschouwen, blijken dan ook veel van die verklaringen eerder versluierend
dan verhelderend en gewoonlijk is er ook geen sprake van dat het onverwachte tot
het te verwachten fenomeen verklaard wordt. We geven daartoe een aantal citaten;
allereerst enkele die betrekking hebben op klankontwikkelingen:
(8)

(a)

Dit verschijnsel [nl.
i-umlaut] werd op
verschillende wijze
verklaard: de studie van de
moderne dialecten heeft
echter geleerd dat de
i-umlaut ongetwijfeld
ontstaan is door
mouillering van den
medeklinker, die zich
tusschen den
‘geumlauteten’ en den
‘umlautenden’ vocaal
bevindt (Lecoutere 1942,
349).

(b)

Vóór de s is de n
geassimileerd aan de korte
vokaal, zodat er een
genasaleerde vokaal
ontstond, daarna is het
nasale element
verdwenen, met
gelijktijdige rekking van de
vokaal (ersatzdehnung).
Dezelfde verklaring geldt
voor de brab. vorm
saechte (Bouman 1934, 5).

(c)

De afwezigheid van korte
ŏ wordt verklaard doordat
idg. ŏ in het germaans
korte ă was geworden, en
de afwezigheid van lange
ā doordat idg. ā in het
germ. lange ō was
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geworden (Schönfeld
1964, 1).

(d)

Trat nach Vollzug der
Vokalkürzungen hinter -a
ein vokalisch anlautendes
Enklitikon, so wurde -a
elidiert. Auf diese Weise
erklärt sich der
Unterschied zwischen
pammuh und hvammeh
(...) (Jellinek 1926, 95).
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(e)

Slechts in infortis-syllaben
is verkorting, syncope en
apocope mogelijk. Die
verschijnselen zijn te
verklaren uit den
verminderden
expiratiedruk, waarmede
de infortis-syllaben
uitgesproken werden (Van
Hamel 1931, 58).

(f)

Voor een deel der gevallen
geldt ongetwijfeld de
verklaring, dat u uit
sonante liquida of nasaal
is ontstaan (Boer 1918,
38).

Zoals uit deze citaten blijkt, wordt gewoonlijk een proces van klankontwikkeling
geschetst en daarmee wordt - het zij zonder enige boosaardigheid gezegd - in feite
als verklaring aangeboden, wat nu juist verklaard had moeten worden. Ook ten
aanzien van morfologische ontwikkelingen kunnen we soortgelijke verklaringen
aantreffen:
(9)

(a)

Ich erkläre mir die got.
germ. Formen so: die
Endungen traten im Germ.
wie bei der ersten
Konjugation thematisch an
einen Stamm auf ô;
*salbô-ô wurde dann got.
zu salbô; *salbô-onti zu
salbônd, (...) und nach
deren Analogie bildeten
sich auch salbôs, salbôþ.
(Von der Leyen 1908, 57).

(b)

J. Schmidt (...) erklärt hir-i
aus *hir (vgl. her) hier und
-i, Imperativ der Wzl. eigehen (Feist 1939, 257).

(c)

[t.a.v. samenstelling met
verbale stam als eerste lid]
Aannemelijk is de
verklaring, dat het
uitgangspunt geweest is
de samenstelling met een
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nomen actionis, dat even
goed opgevat kon worden
als een verbale stam en
dus tot analogie aanleiding
kon geven; woorden dus
als roofdier, koopman,
rustbed (...) (De Vooys
1947, 165).
Zoals uit (9) (a) en (c) blijkt, kan ook sprake zijn van afgeleide verklaringen; met
name analogie blijkt dan een grote rol te spelen. Niet zelden ook wordt expliciet
verwezen naar factoren die bij de verklaring een rol (moeten) spelen; dat kunnen
dan externe invloeden zijn, m.n. van andere talen of dialecten, of interne, waarvoor
men terug moet gaan naar oudere taaltoestanden:
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(10)

(a)

Germ. ai heeft in het Mnl.
en in het Besch. Nieuwndl.
een dubbel verloop,
waarvan de verklaring
gezocht moet worden in
den invloed van de
verschillende dialecten:
meestal gaat ai in een
lange e over, maar in een
aantal woorden blijft het
een tweeklank met
verhooging van de
articulatie van het eerste
bestanddeel, nl. ei
(Lecoutere 1942, 355).

(b)

[over umlaut van lange
vocalen] Toch treft men
ook in het westen gevallen
aan die niet alleen als later
import uit het oosten te
verklaren zijn (...) Stellig
ook oorspronkelijk zijn:
meu, weunsdag (Weijnen
1968, 35).

(c)

Van Romaanse afkomst is
ook het suffix -aard,
verzwakt tot -erd. Voor de
verklaring zal men dus
moeten uitgaan van uit het
Frans overgenomen
woorden als Mnl. gronjaert,
goliaert, (enz.) (De Vooys
1947, 183).

(d)

Laveeren ww (...) 't beste
te verklaren als een ontl.
uit ofr. loveer (...)
(Franck-Van Wijk 1949,
372).

(e)

Lawine (...) De w uit b kan
door rhaet. bemiddeling
verklaard worden
(Franck-Van Wijk 1949,
373).

(f)

Tegen de theorie der
ontlening en expansie ter
verklaring van de
palatalisatie van de ogm.
û zijn ook bezwaren
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aangevoerd door Louise E.
van Wijk (...) Ook de
diftongering wordt door
verschillende geleerden
aldus verklaard uit de
ontwikkelingen van het
vocalensysteem (...) Een
bezwaar echter tegen deze
fonologische verklaring is,
dat we, vooral voor de
oudere periode,
onvoldoende de
chronologische
ontwikkeling en de
synchronie der fonemen
kennen in hun
geografische verbreiding
(Schönfeld 1964, 88-89).
(g)

Dat i-wijziging niet intrad,
wanneer i na korte
stamsyllabe wegviel, had
men - bij de overige
vocalen - reeds vroeger
gezien, maar de verklaring
was eene andere. Zoolang
men slechts dacht aan
ééne wijzigingsperiode,
was er geen andere
verklaring voor dit
verschijnsel, dan dat i in
gevallen, waar geen
wijziging optreedt, was
weggevallen vòòr de
intrede der wijziging (Boer
1920, 44-45).

(h)

As the explanation of
sound-changes must often
be sought
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in older forms, it is necessary to study Norse phonology historically in order to
understand the grammatical structure of the language (Gordon 1949, 250).
De citaten (10) (a) t/m (f) brengen ruimtelijke factoren in het geding; (f) bovendien
ook temporele factoren, die voorts het hoofdbestanddeel van (10) (g) en (h) uitmaken.
Ook hier is alleen nog in afgeleide zin van verklaring te spreken. Dat kan tot zo'n
gewoonte worden dat alleen doorgewinterde vakmensen genoegen nemen met
uitlatingen als de volgende:
(11)

(a)

De verklaring als oude
athematische praesentia
geldt stellig voor go. kann
‘ik kan’ (...) (Van Hamel
1931, 171).

(b)

Intussen hoede men zich,
elke vorm waaruit de
nasaal verdwenen is, als
oud en Ingvaeoons te
verklaren (Schönfeld 1964,
28).

In de laatste citaten is ‘verklaren’ een bijna hermetische term geworden, alleen
begrijpelijk voor ingewijden. Het lijdt geen twijfel dat de schrijvers van deze woorden
- zelfs als zij de term ‘verklaren’ betrekkelijk lichtvaardig gehanteerd hebben - een
voorstelling gehad moeten hebben waarbij verklaring in zeer afgeleide zin gebezigd
is. Daarmee stuiten we op verschillende soorten verklaringen, waarbij we met Daniel
M. Taylor (1970) er drie willen onderscheiden:
(I)

de wetenschappelijke verklaring, waarbij
natuurwetten gehypothetiseerd worden;
dit soort verklaring bezit geldigheid
zolang de eraan ten grondslag liggende
hypothese niet gefalsifieerd is;

(II)

de wat-verklaring, waardoor alleen
duidelijk gemaakt wordt wat iets is; niet
zelden zijn verklaringen van dit soort
terug te voeren op wetenschappelijke
verklaringen;

(III)

de reden-gevende verklaring, waardoor
duidelijk wordt waarom we menen dat
een handeling of een mening
bevredigend of juist is.
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Met het derde type houden we ons hier niet verder bezig. Het tweede type
daarentegen is frequent in de taalkunde van de Junggrammatiker en de gehele rijke
traditie van de historische taalkunde die daarop aansluit. Verklaringen door middel
van begrippen als analogie, Systemzwang, umlaut, breking, de wet van Verner e.t.q.
gaan in laatste instantie terug op verklaringen van het eerste type. Het gevaar van
de wat-verklaring is echter dat ze door herhaald gebruik misleidend wordt. Men
vergeet dan dat uitspraken als (8) (f) of (11) (a) of iets in de trant van ‘de vorm boer
is te verklaren als een oe-relict’ geen verklaringen meer zijn zonder dat men kennis
heeft van een geweldig stuk gehypothetiseerde klankleer uit het veld van de
germanistiek en de indogermanistiek.
Een verklaring van de eerste soort nu moet aan een aantal eisen voldoen, daarover
zijn wetenschapsfilosofen en methodologen het wel eens. De reeds genoemde
Taylor beschouwt drie elementen als essentieel:
(a)

een universele generalisatie of wet:
wanneer een geval van type b plaats
vindt, vindt een geval van type a plaats;

(b)

de vaststelling van beginvoorwaarden: b
vond plaats;

(c)

de vaststelling van de daaruit volgende
condities: a vond plaats.

Taylor merkt daarbij op dat element b ook wel de oorzaak van c genoemd wordt;
voorts legt hij sterk de nadruk op de noodzaak van een universele generalisatie.
Als verklaringen geen universele generalisaties bevatten, vloeit er niet datgene uit
voort wat ze nu juist geacht worden te verklaren. Men kan geen valide conclusie
bereiken wanneer men uitgaande van één speciale stand van zaken, besluit tot een
andere stand van zaken zonder gebruik te maken van een universele generalisatie.
Dat laatste is het geval wanneer de eerste stand van zaken gelijk is aan de tweede,
dat is wanneer ze per definitie hetzelfde zijn en dus niet uit elkaar verklaard kunnen
worden (Taylor 1970, 8, 11). Zo is het geen verklaring wanneer men beweert dat
iemand vrijgezel is, omdat hij ongetrouwd is of wanneer we horen dat het voorkomen
van een lange a in een open lettergreep een gevolg is van het feit
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dat lange a in een open lettergreep gerekt wordt. We moeten dus altijd kunnen
voortbouwen op universele generalisaties; dat is een algemeen inzicht: ‘The very
essence of explanation is generalisation’ (Craik 1967, 117).
Ook Bochenski is deze mening toegedaan. Het schema dat hij opstelt, wijkt echter
in enkele opzichten af van dat van Taylor. Bochenski onderscheidt deductie en
reductie. ‘Bei der Deduktion schliesst man aus einer konditionalen Aussage und
ihrem Vordersatz auf deren Nachsatz:
wenn A, dann B
nun aber A
also B
Bei der Reduktion hingegen schliesst man umgekehrt aus einer konditionalen
Aussage und ihrem Nachsatz auf den Vordersatz:
wenn A, dann B
nun aber B
also A’
De opbouw uit drie elementen is bij Bochenski hetzelfde als bij Taylor, maar
laatstgenoemde schetst alleen een model van de deductie. Volgens Bochenski
daarentegen moeten we hier uitgaan van de reductie. Die kan progressief tot stand
komen, wanneer men begint met de nog onbekende A en vandaar naar de bekende
of vaststelbare B gaat. Dit procédé heet verificatie. De regressieve reductie echter
begint bij de bekende B en gaat terug naar de onbekende A. ‘Die regressive
Reduktion heisst “Erklärung”’ (Bochenski 1971, 101).
De verklaring richt zich dus op iets dat bekend is - een feit, een uitspraak, een
gebeurtenis - en bestaat altijd daaruit dat men dat bekende van iets anders afleidt.
‘Im allgemeinen heisst also “erklären” in diesem Sinne nichts anderes als ein
axiomatisches System bilden, in welchem die zu erklärende Aussage abgeleitet ist’
(Bochenski 1971, 102). Daarbij zijn wederom twee gevallen mogelijk: de verklarende
uitspraak is reeds als waar of juist bekend òf de verklarende uitspraak is naar haar
waarheidswaarde nog onbekend. In het eerste geval be-
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hoeven alleen de nodige uitspraken gevonden te worden die men nodig heeft, in
het tweede geval worden die uitspraken juist door de verklaring gevormd. Het eerste
geval acht Bochenski aanwezig in de geschiedwetenschap en dan is er eerder
sprake van regressieve deductie dan van reductie.
Ook Ernest Nagel, die zijn bekende werk de ondertitel meegaf ‘Problems in the
Logic of Scientific Explanation’, beklemtoont het procédé van de derivatie van het
explicandum. Wanneer het explicandum van een deductieve verklaring een
individueel geval is, moet die verklaring aan twee voorwaarden voldoen: er moet
tenminste één universele wet als premisse dienen en er moeten voldoende initiële
condities voorhanden zijn. Naast deze deductieve verklaring onderscheidt Nagel
echter nog drie andere typen. Zijn reeks van vier typen omvat dan de volgende
soorten:
(a)

het deductieve model, dat de formele
structuur heeft van een deductieve
argumentatie, waarbij het explicandum
het logisch noodzakelijke gevolg is van
de verklarende premissen;

(b)

de probabilistische verklaring, waarbij de
premissen een statistische uitspraak
bevatten over een bepaalde klasse van
elementen, terwijl het explicandum een
singuliere uitspraak is aangaande één
individueel element van die klasse. (De
argumentatie wijkt niet in essentie af van
het deductieve model en het is dan ook
mogelijk type (b) als een onder-categorie
van (a) te beschouwen, wat ook Taylor
t.a.p. doet);

(c)

de functionele of teleologische verklaring,
waardoor één of meer functies worden
aangetoond, die door een eenheid of een
organisme aangewend worden om
bepaalde kenmerken teweeg te brengen
in een systeem waartoe die eenheid of
dat organisme behoort;

(d)

de genetische verklaring, die als taak
heeft een opeenvolging van
gebeurtenissen uiteen te zetten waardoor
een of ander vroeger systeem veranderd
is in een later systeem (Nagel wijst erop
dat het de vraag is of dit wel een apart
type genoemd moet worden) (Nagel
1968, 21-26).
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Nagels type (b) treffen we in de taalkunde zo goed als niet aan; in oudere publikaties
zelfs in het geheel niet. Type (d) is natuurlijk de verklaringswijze bij uitstek voor
historische processen, maar zo dadelijk zal duidelijk worden, waardoor deze
verklaringswijze in de historische taalkunde een geringe rol speelt.
Een laatste gezaghebbende auteur die we hier aanhalen, is Carl Hempel, die nog
iets uitvoeriger is in zijn beschrijving van de verschillende soorten verklaringen dan
de reeds genoemde auteurs. Het meeste aandacht besteedt hij aan de zgn.
deductief-nomologische verklaring. Hij stelt daarvoor een explanans op, bestaande
uit begincondities en wetten, of tenminste ‘lawlike sentences’ of nomologische
zinnen. Die wetten of nomologische zinnen dienen de vorm te hebben van universele
uitspraken, geformuleerd in conditionele vorm; dat betekent voor Hempel een
essentieel generaliserende vorm. Dat laatste wil niet zeggen dat een wet in zijn
toepassingsbereik geen beperking zou mogen ondervinden. Dit laatste kan namelijk
wel (Hempel 1965, 344).
Uit deze twee elementen van het explanans kan men nu door logische deductie
een uitspraak afleiden, die Hempel explanandum noemt:

Wanneer nu E gegeven is, d.w.z. dat het ‘phenomenon’ dat door E beschreven
wordt, heeft plaats gevonden of voorhanden is, en wanneer een passende reeks
uitspraken van het type C1, C2,..., Ck en L1, L2,..., Lr achteraf voorgesteld kan worden,
spreken we van een verklaring. Wanneer de genoemde uitspraken daarentegen als
gegeven voorhanden zijn en E wordt afgeleid voordat het ‘phenomenon’ zelf
geattesteerd is, spreken we van predictie, voorspelling (Hempel 1965,
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249, 336). Een verklaring mag causaal genoemd worden, wanneer er sprake is van
algemene wetten L1, L2,..., Lr, bij de gratie waarvan het voorkomen van causale
voorafgaande condities C1, C2,..., Ck een voldoende voorwaarde is voor het
voorkomen van het explanandum (ibid. 349). Het is van belang er hier reeds op te
wijzen dat Hempel zijn schema baseert op voorbeelden uit de natuurwetenschappen,
maar dat hij ook in andere takken van wetenschap (met name in de historiografie)
ditzelfde model van toepassing acht en van deductieve, resp. nomologische
verklaringen wil spreken.
Het is o.i. overbodig nog meer autoriteiten op het gebied van methodologie en
wetenschapsleer in extenso aan te halen. Allen stemmen in grote trekken met elkaar
overeen: steeds wordt gewezen op de deductieve aard van de wetenschappelijke
verklaring (het explicandum is een logisch noodzakelijk gevolg van de proposities
in de premissen: Lastrucci 1973, 166 e.v.) en het universele karakter van die
premissen (de verklarende functie van een uitspraak vloeit voort uit haar wetmatig
karakter: Geurts 1975, 111).
Nu zou men kunnen tegenwerpen dat alles wat hier te berde gebracht is n.a.v.
de wetenschappelijke verklaring, gebaseerd is op de verworvenheden van de
natuurwetenschappen, terwijl de taalkunde, zeker de oudere historische taalkunde,
een discipline is waarvoor andere regels gelden. Deze tegenwerping houdt geen
stand. Het is begrijpelijk dat men algemene beschouwingen over het principe van
de verklaring graag baseert op de ervaringen van de exacte wetenschappen, die
nu eenmaal kunnen bogen op een snelle ontwikkeling en grote methodologische
geavanceerdheid. Dat betekent echter niet dat men in de exacte wetenschap
principieel anders denkt dan in de humaniora, in die zin dat op laatstgenoemd
wetenschapsgebied ineens een andere logica zou gelden. De humaniora
onderscheiden zich van de nomothetische exacte wetenschappen door hun
andersoortige object; ze zijn deswegen wel idiografisch genoemd: ze beschrijven
het eigene van een uniek, onherhaalbaar feit of een uniek individu (zie Nagel 1968,
547), maar dat unieke is alleen begrijpelijk tegen de achtergrond van het algemene
en ook hier gelden generalisaties. Wat dat laatste betreft ligt het verschil tussen de
natuurwetenschappen en de geschied-
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wetenschap niet zozeer in de methode als in het object van onderzoek (zie bijv. ook
Bochenski 1971, 136-137).
Maar ook dat object is in de taalwetenschap van dien aard dat deze wetenschap
in haar wezen niet zo verschilt van de exacte disciplines. De taalwetenschap kent
geen experimenten en geen herhaalbaarheid van onderzoek, maar een exacte
wetenschap als de astronomie kent zulks ook niet. Daarentegen bezit het
onderzoeksobject van de taalkundige een grote regelmaat, een spreiding en een
frequentie van voorkomen, die tezamen het unieke karakter dat het object van de
zuivere historicus kenmerkt, te niet doen. Het object van de taalkunde, ook van de
historische taalkunde is niet uniek, maar in principe menigvuldig en dat brengt met
zich mee dat men hier evenzeer inductie en deductie heeft toegepast als in de
natuurwetenschappen. Men heeft dat al vroeg ingezien: de neogrammatici
formuleerden wetten, evenals hun collega's in de fysica. Zo beschouwd is de
linguïstiek niet idiografisch, maar met zekere restricties nomothetisch.
Terugkerend tot onze beschouwing van de verklaring in de linguïstiek kunnen we
dus vaststellen dat aan deze verklaring dezelfde eisen mogen worden gesteld als
in de exacte vakken. Impliciet hebben taalkundigen dat zelf ook al gedaan, wanneer
ze van o o r z a a k of g r o n d spreken (het element b uit het schema van Taylor).
Of dat altijd met recht gebeurt, staat nog te bezien. Allereerst geven we enkele
citaten, die het gebruik van deze terminologie illustreren.
(12)

(a)

Evenals in het Mhd. is ook
in het Mnl. eene
constructie ἀπὸ ϰοινοῦ
bekend, waarbij één
element als bestanddeel
van twee zinnen dienst
doet. Haplologie en
slordigheid zullen hiervan
wel de voornaamste
oorzaken zijn (Stoett 1923,
152).

(b)

Dezelfde behoefte aan
duidelijkheid, die
veroorzaakt heeft dat -de
het gewonnen heeft van -e,
verhinderde ook dat de
vooral Noordnederlandse
neiging om de slot-e te
doen afvallen, navolging
gevonden heeft (De Vooys
1947, 193).

(c)

Er zijn overduidelijke
gevallen dat in bepaalde
woorden een
klankovergang zich niet
voltrokken heeft door
klank-
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expressieve of klankschilderende
oorzaken: zo werd pîpen soms niet tot
pijpen, maar leefde verder als piepen
(Weijnen 1968, 7).
(d)

1

2

Dit samenvallen van ĕ en ĕ in het go.
heeft zijn oorzaak in de vernauwing van
1

ĕ in het go., die blijkt uit de veel
voorkomende spelling ei voor ĕ (Van
Hamel 1931, 51).
(e)

[n.a.v. de taaie levenskracht van de
sterke werkwoorden] De oorzaak is dat
er zoveel onder zijn, die tot de meest
gebruikelijke woorden behoren, die men
dagelijks gebruikt en hoort gebruiken,
zodat een afwijking bij ongeoefende
jongeren (b.v. geefde, neemde in
kindertaal) onmiddellijk als fout gevoeld
en dus gekorrigeerd wordt (De Vooys
1947, 96).

(f)

Eene derde oorzaak voor het in onbruik
raken van woorden is gelegen in de
omstandigheid dat hun vorm een
bijgedachte zou kunnen wekken, die aan
den indruk van het woord schade zou
doen (Verdam 1923, 282).

(g)

Die Veränderungen von i und u vor r und
h müssen durch die Artikulation dieser
Konsonanten verursacht worden sein
(Jellinek 1926, 84).

(h)

Ursache des i-umlauts ist ein
ursprünglich der tonsilbe folgendes ĭ oder
j (Sievers 1898, 40).

(i)

Die Brechung hat ihren Grund in der
velaren, und wenigstens z.T. vielleicht
auch labialen, Artikulation, bzw.
Nebenartikulation, welche den
brechenden Konsonanten eigen war
(Bülbring 1902, 58).

De hier gegeven voorbeelden, die gemakkelijk vermeerderd kunnen worden - in
iedere historische grammatica zijn ze aan te treffen - zijn weer typerend voor de
werkwijze die we hiervoor als afgeleid of secundair gekenschetst hebben. Een
duidelijk geval van een oorzaak die d.m.v. een wat-verklaring benoemd wordt,
leveren (12) (a), (d) en (i); psychologische oorzaken - overigens als ad hoc-verklaring
- leveren (12) (b), (c), (e) en (f); typisch technische verklaringen gaan schuil achter
de formuleringen (12) (g) en (h).
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Ook het gebruik van de term i n v l o e d ligt in het verlengde van bovengenoemde
terminologie. Allereerst weer een reeks voorbeelden:
(13)

(a)

Umlaut of palatalisatie is
het verschijnsel dat een
vokaal, onder invloed van
een palatale klank, vooral
i of j, in de volgende
zwakbeklemde lettergreep,
zijn artikulatieplaats
verschuift in de richting van
de palataal (Bouman 1934,
6).

(b)

Front mutation is the
influence exerted by
certain front sounds upon
preceding back vowels, by
which these back vowels
were mutated into front
vowels (Gordon 1949,
251).

(c)

Onder i-umlaut verstaat
men de wijziging, in de
richting van een palatale
articulatie, van
beklemtoonde vocalen
onder invloed van een i of
j in de volgende
onbeklemtoonde syllabe
(Van Loey 1965, 2).

(d)

Brechung nennt man die
spaltung eines einfachen
vocals in einen diphtongen
unter dem einfluss von
folgeconsonanten (Sievers
1915, 5).

(e)

Korte u is, onder invloed
van l, n, r en labialen uit ĕ
en ĭ ontstaan in: blusscen,
gulden, hulpen, enz. (Van
Loey 1965, 31).

(f)

Verkortende invloed van
m; commen (Van Loey
1965, 92).

(g)

Onder invloed van een
volgende r (vooral voor
dentaal) wordt de o vaak
gerekt: boord (Ohd. bort),
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oord ‘geldstuk’ (Ohd. ort),
enz. (Lecoutere 1942,
352).
(h)

Sous l'influence de
certaines voyelles de la
syllabe suivante et par
anticipation de leur degré
d'aperture, e > i et i> e
(Mossé 1942, 49).

(i)

Onder invloed van een
voorafgaande of volgende
l werd de ĕ of ĭ meermalen
gerond tot ŭ/ˆ/ (Schönfeld
1964, 49).

(j)

By the influence of u
(sometimes assisted by
labial consonant) or w a
preceding vowel without
rounding became rounded
(Gordon 1949, 252).
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(k)

In hoofdsyllaben waren idg. ă en ŏ in
oerg. ă samengevallen; in onbetoonde
syllaben in de meeste gevallen
waarschijnlijk eveneens, doch onder
invloed van een volgende m was de oude
ŏ in ieder geval nog in het oerg. bewaard
(Van Hamel 1931, 46).

(l)

zoo wordt nacht, dat in alle
Indo-germaansche talen vrouwlijk is,
mannelijk door den invloed van ‘dag’
(Verdam 1923, 268).

(m)

Zo kan in de w.w. de d behouden zijn
onder invloed van b.v. de enkelvoudige
persoonsvormen: schaden, laden,
waden, baden (...) (Schönfeld 1964, 39).

(n)

Auf jeden Fall kann Einfluss des
Singulars im Spiel sein (Jellinek 1926,
86).

(o)

Vast staat ook de verstorende structurele
invloed. Het woord schoer ‘bui’ verandert
in N.-Holland niet in schuur maar blijft
schoer, omdat op deze manier minder
samenval met een ander schuur
voorkomen wordt (Weijnen 1968, 7).
[bedoeld is kennelijk: omdat op deze
manier samenval...voorkomen wordt].

De term ‘invloed’ wordt hier gebruikt in de verklaring van tamelijk ingrijpende en
gecompliceerde processen, zoals umlaut en breking (13) (a) t/m (d), maar ook voor
de benoeming van gevallen waarin zich klankveranderingen van zeer verschillende
soort voordoen (13) (e) t/m (k), in gevallen van paradigma-coherentie (13) (l) t/m
(n) en in een geval van homoniemenvermijding (13) (o).
Relevant voor het opstellen van verklaringen en het gebruik van termen als oorzaak
en invloed is het formuleren van generalisaties. Deze komen pas tot stand op grond
van een zeker aantal observaties van gevallen waaraan regelmaat ten grondslag
moet liggen. Het object van de taalkunde voldoet, zoals we zagen, aan deze eis
van regelmaat. Zo is het mogelijk gebleken klankveranderingen als i-umlaut of
u-breking in een conditionele zin van het type ‘als A, dan B’ te beschrijven. Het
voorhanden historische materiaal in de Oudgermaanse talen heeft genoeg gevallen
van A te zien gegeven om verificatie mogelijk
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te maken en genoeg gevallen van B om verklaringen te leveren. Het is niet
ongebruikelijk generalisaties van dit typen wetten te noemen. Fraaie voorbeelden
daarvan zijn o.m. de wet van Verner en de wet van Thurneysen.
Verner probeerde erachter te komen, hoe het komt dat een aantal Germaanse,
speciaal in het Gotisch aantoonbare klanken niet volgens de regels van de
Germaanse klankverschuiving veranderd waren. Het grote aantal gevallen deed
hem besluiten dat hier geen toeval in het spel kon zijn. Door een fonetische analyse
kwam hij ertoe zijn materiaal te vergelijken met geconjugeerde werkwoordsvormen
die dezelfde differentiëring vertoonden. Hij kreeg daarop het vermoeden dat de
oorzaak hiervan in de fonetische omstandigheden gezocht zou moeten worden, die
variërend de conjugatie in het Indogermaans begeleid heeft. De Indogermaanse
conjugatie berust op vier formatieprincipes: (1) variërende uitgang, (2) variërende
wortelvocaal, (3) al dan niet voorkomen van augment en reduplicatie, (4) variërend
accent. De eerste drie formatieprincipes werden door Verner onder de loep genomen
en als mogelijke oorzaak van de differentiëring op goede gronden verworpen.
(14)

Es bleibt somit nur eine erklärung übrig,
und das ist keine verzweifelte hypothese,
zu der ich, da alle anderen
erklärungsversuche gescheitert sind,
meine zuflucht nehmen muss, sondern
eine entscheidung, die sich durch
nüchternes argumentiren mit
nothwendigkeit aufgedrungen hat: Die
differenzirung muss auf dem vierten
conjugationsbildungsmittel, auf dem
variirenden indogermanischen accent
beruhen (Verner 1877, 110-111).

Van hieruit keerde Verner terug tot zijn aanvankelijke voorbeelden, waarop
dezelfde verklaring van toepassing bleek:
(15)

Aus dem vorkommen der differenzirung
in der conjugation habe ich meine regel
deducirt, und es ist oben gezeigt, dass
sie für die erklärung des wurzelauslauts
in der conjugation vollständig ausreicht.
Dies ist aber nicht genug. Soll die regel
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allgemeine gültigkeit haben, so muss sie auch für den wurzelconsonanten
ausserhalb der conjugation, endlich auch für die endungen, sowohl flexions- wie
derivationsendungen passen. Ich gehe jetzt zu dieser generalprobe über (Verner
1877, 117).
Deze ‘generalprobe’, die op een overvloed van materiaal toegepast wordt, bevestigt
de regel die Verner opgesteld had. Aan het slot van zijn beroemd geworden artikel
vat hij zijn gedachtengang nog een keer samen:
(16)

Von einem scheinbar unregelmässigen
punkte in der conjugation ausgehend bin
ich durch eine apagogische
beweisführung - eine beweismethode,
die selbst von der stringenten
mathematik nicht verachtet wird - zu
einer erklärung gelangt, die nicht nur für
jenen fall vollständig befriedigend war,
sondern durch welche gleichzeitig eine
reihe bisher ebenfalls als
unregelmässigkeiten dastehender
spracherscheinungen sich als ganz
organische producte der
sprachentwicklung bewährten. Eben in
dem durch die erklärung enthüllten
harmonischen zusammenhange
verschiedener spracherscheinungen
unter einander und mit der ganzen
sprachentwicklung finde ich für die
richtigkeit meines beweises die beste
bestätigung (Verner 1877, 129-130).

De generalisatie die Verner hier gevonden heeft - en we mogen zeggen: op een
voorbeeldige manier - noemen we een regel of een wet en als zodanig leidt die tot
een verklaring. Ook andere, verder verwijderd liggende verschijnselen als de
grammatische wisseling kunnen door deze wet ‘verklaard’ worden.
De wet van Verner (‘een stemloze spirant wordt stemhebbend wanneer hij volgt
op een syllabe die niet het voornaamste woordaccent draagt’) is ook in
geformaliseerde vorm eenvoudig weer te geven. King (1969, 48) doet dat als volgt:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

257
Van Bakel (1973, 55) noteert iets anders, maar met hetzelfde effect:

(waarbij Co aangeeft dat de bedoelde spirant na o of meer consonanten staat).
Soortgelijke observaties kunnen gemaakt worden naar aanleiding van de zgn.
wet van Thurneysen, die de spirantendissimilatie in het Gotisch beschrijft. Thurneysen
zocht een verklaring voor het feit dat woorden als fastubni en waldufni een
regelmatige afwisseling van -tub- en -duf- te zien geven, terwijl *-dub- en *-tuf- niet
voorkomen. In een kort artikel, op zichzelf veel minder indrukwekkend dan dat van
Verner, komt Thurneysen dan tot de volgende formulering:
(18)

Prüft man die sämtlichen einschlägigen
Fälle, so ergibt sich folgende Regel:
unmittelbar hinter unbetonten (nicht
haupttonigen) Vokalen erscheinen
stimmhafte Spiranten, wenn im Anlaut
der unbetonten Silbe ein stimmloser
Konsonant steht; dagegen stimmlose,
wenn jene Silbe mit einem stimmhaften
Konsonanten anlautet (-tub-, aber -duf-)
(Thurneysen 1898, 209).

Ook hier is een generalisatie bereikt (van de restricties die Thurneysen zelf ter
sprake brengt, zien we hier verder af), die geformaliseerd kan worden weergegeven.
In feite geeft de schrijver twee regels: ter verklaring van fastubni geldt (19) (a) en
van waldufni (19) (b):

Deze twee formules samengevoegd leveren op:
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Op grond van deze regel of wet kan de spirantenwisseling in een aantal
afleidingssuffixen ‘verklaard’ worden, zoals in áuþida versus daubipa en wulpags
versus stáinahs (voor meer voorbeelden Thurneysen 1898 en Van Hamel 1931,
91). Deze verklaringen op grond van wetten en generalisaties mogen met recht
wetenschappelijke verklaringen genoemd worden. Wanneer het mogelijk is regels
of wetten te formaliseren, zoals we hierboven gedemonstreerd hebben, verdient
dat aanbeveling. Formalisering leidt niet alleen tot overzichtelijkheid, maar het dwingt
ook tot logische consistentie en economische formulering (zie De Groot 1968, 71
e.v.). Eventuele vaagheden en restricties (‘soms’, ‘af en toe’, ‘in bepaalde gevallen’)
worden dan manifest.
Wanneer we Hempels model van de deductief-nomologische verklaring toepassen
op het verschijnsel van de grammatische wisseling in het Gotisch, kan men zich
daarbij het volgende voorstellen:

In het geval men de niet-verwachte vorm áigum wil ‘verklaren’ moeten daarvoor
de uitspraken onder C en L gevonden worden. Die heeft Verner geformuleerd. Nu
eenmaal zijn wet gegeven is, kunnen we uitgaande van C en L te verwachten vormen
voorspellen. Dat laatste is voor een zeer regelmatige taal als het Gotisch bij herhaling
gedaan en ook met succes, zoals blijkt wanneer geheel onverwacht een fragment
van de Gotische bijbelvertaling ontdekt wordt (zie bijv. De Tollenaere 1972). Zo kan
op grond van het voorkomen van het causatieve sandjan met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid voorspeld worden, dat een simplex sinpan bestaan
moet hebben, dat echter niet overgeleverd is (zie Van Hamel 1931, 89). De wet of de nomologische uitspraak - die bij dit alles een cruciale rol speelt, mag
wetenschappelijk beschouwd inderdaad ‘wet’ genoemd worden. De wel ge-
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maakte tegenwerping dat een klankwet slechts beperkt geldigheidsbereik heeft in
tegenstelling tot een natuurkundige wet, is niet te handhaven: ook natuurkundige
wetten hebben hun eigen bereik (vele gelden bijvoorbeeld alleen voor onze aarde).
De vraag dringt zich hierbij natuurlijk op wanneer een generalisatie als geldig
beschouwd kan worden. Heeft Verner zijn wet op voldoende gegevens gebaseerd?
In principe doet dat er niet toe, hoewel het begrijpelijk is dat Verner, evenals
Thurneysen, ernaar gestreefd heeft zoveel mogelijk bewijsmateriaal aan te voeren.
Verner's ‘generalprobe’ was niets anders dan een poging tot verificatie en het
materiaal bevestigde de door hem geformuleerde regel. Het is plausibel dat een
onderzoeker zijn vermoedens geverifieerd wil zien; dat is een menselijke trek. Toch
hecht men in de wetenschap tegenwoordig meer waarde aan falsificatie. Waar
verificatie in principe nooit tot een eind komt, is één geval van falsificatie voldoende
om een regel af te wijzen of op z'n minst te herzien. Zolang nu falsificatie van de
wet van Verner, resp. de wet van Thurneysen, niet gelukt is, is zo'n wet geldig.
Generaliseringen zijn er in de historische taalkunde veel gemaakt; niet alle zijn
ze even fraai gelukt als die van Verner of Thurneysen, maar vele beschrijvingen
van processen van klankveranderingen vervullen de rol van een generalisering, die
als basis voor verklaringen dient. We geven daarvan enkele voorbeelden:
(21)

(a)

In het oern. wordt ĕ
gebroken door een a, die
in de volgende syllabe
wegvalt: oern. heldaR, on.
hjaldr ‘strijd’ (Boer 1920,
55).

(b)

In het oern. wordt e door
een in de volgende syllabe
wegvallende u gebroken
tot den korten tweeklank

eu, waaruit dan io> o en
ten slotte jǫ (...) Nerthus >
Njǫrdr (Boer 1920, 58).
(c)

g, 3, k werden durch einen
(einst oder noch)
unmittelbar folgenden
palatalen Vokal
palatalisiert (Noreen 1913,
99).

(d)

Der R-Laut für sich hat
unmittelbar
vorangehenden Vokal
palatalisiert: got. glas: urn.
*glaRa>gler ‘Glas’ (Heusler
1913, 22).
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Inlautend w ist durchweg verstummt vor
stark gerundeten Vokalen (nicht ǫ) und
vor Konsonanten (Heusler 1913, 49).

(e)

Procesbeschrijvingen van dit type kunnen bruikbare generaliseringen vormen. In
min of meer verhulde vorm (weinig expliciet geformuleerd) of afgeleid toegepast
hebben we nog enkele andere gevallen ontmoet: (8) (a), (8) (b), (12) (d), (12) (h),
(12) (i), (13) (a) t/m (d). Ontkracht wordt een generalisering door een
ongekwalificeerde restrictie als ‘bisweilen’ in het volgende citaat:

r schwindet bisweilen durch Dissimilation,
z.B. F(r)irikr (Noreen 1913, 125).

(22)

Daarbij moet dan nog opgemerkt worden dat hier sprake is van een afgeleide
toepassing (een wat-verklaring), want voor een verklaring moet men eerst weer
verder terug naar ‘Dissimilation’.
De procesbeschrijvingen die generaliserende waarde hebben, kunnen soms vrij
gedetailleerd worden. We beschouwen daartoe de volgende twee gevallen:
(23)

(a)

Die Diphtongierung ging so
vor sich, dass der Gleitlaut
zwischen dem palatalen
Konsonanten und dem
folgenden palatalen Vokal
mit diesem zuerst einen
steigenden Diphtong
bildete, der sich darnach,
wahrscheinlich schon im
Früh-Urengl., in einen
fallenden umwandelte
(Bülbring 1902, 61).

(b)

Z.B. ein *f.efall konnte zu
fell werden: I. weil die
zweimalige f-Artikulation
auf Erleichterung drängte;
2. weil in dem verwandten
*h.ehalt das zweite h nach
Lautregel schwinden
musste; 3. weil der
Sprechende, nach der
Masse der
unreduplizierenden
Präterita, auf eine Form
eingestellt war, deren
Volumen sich zum
Präsensstamm verhielt wie
kaus zu kiósa usw.: er
verschluckte die Trennung
der zwei Silben, weil ihm
eine einheitliche Form
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vorschwebte (Heusler
1913, 105).
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In (23) (a) is sprake van een op intuïtie gebaseerde beschrijving van het
diftongeringsproces. Citaat (23) (b) tracht een verklaring van één enkel geval te
leveren, maar doet daarbij een beroep op nog andere factoren, evenzeer intuïtief,
maar verder weg liggend dan in een beschrijving van klankverandering gewoon is.
De auteur, Andreas Heusler, wil hier nl. psychologisch verklaren en hij begeeft zich
daardoor op een gebied dat een nog verder liggend ‘waarom’ wil beantwoorden.
In het algemeen kan men stellen dat iedere verklaring slechts ten dele verklaart.
Achter elk beantwoord waarom duikt namelijk een nieuw waarom op. Men heeft
zelfs wel beweerd dat een verklaring dan ook geen antwoord kan geven op een
waarom, maar alleen op een hoe. Het antwoord op een waarom-vraag zou alleen
als verklaring mogen gelden wanneer een logische noodzaak werd aangetoond in
de te verklaren verschijnselen. Bij ontstentenis daarvan zou men zich dan maar
behelpen met hoe-verklaringen, die op hun best slechts accurate beschrijvingen
zijn. Nagel is het met deze tegenwerping niet eens: ‘it is evident that the argument
hinges in some measure on a verbal issue’ (Nagel 1968, 27). Volgens hem zijn ook
antwoorden op waarom-vragen als verklaringen te beschouwen, ook als het
explicandum niet intrinsiek noodzakelijk is. Maar zelfs als een accurate beschrijving
van een klankverandering als generalisering - en dus als verklaringsbasis - te
accepteren is, dan nog kan men weer naar de oorzaken of achtergronden van die
klankverandering vragen. En dan vragen we naar een verklaring van geheel andere
aard. We dienen dus te onderscheiden tussen twee soorten verklaringen:
(a)

de linguïstische verklaring, die
deducerend van karakter is en gebaseerd
op generaliseringen, zoals bijv. de wet
van Verner; we kunnen dit type zien als
een technische verklaring, die
geformaliseerd voorgesteld kan worden
en die aanleiding heeft gegeven tot
afgeleide - soms ook te ver afgeleide en
daardoor onduidelijke - andere
verklaringen;

(b)

de aetiologische verklaring, die de
oorzaak van het ontstaan van bepaalde
taalverschijnselen tracht te ontraadselen;
deze verklaring moet een beroep doen
op factoren die buiten de competentie
van de taalkundigen vallen, zoals de
psychologie of
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de sociologie. (Het model van dit soort verklaringen wijkt op zichzelf echter niet af
van dat van de eerste soort: het is ook deductief-nomologisch).
Een voorbeeld van de laatste soort verklaring levert de beschrijving van de
analogie als taalscheppende factor, zoals Hermann Paul dat zag. De oorzaak van
de analogie ligt nl. volgens Paul in de menselijke psyche. Hij gaat ervan uit dat ‘in
der Seele’ attractie van verwante woorden tot groepen plaats heeft Eén soort groepen
noemt Paul ‘Proportionengruppen’; daarin zijn analoge proporties tussen
verschillende woorden verenigd, zoals führen:Führer:Führung =
erziehen:Erzieher:Erziehung. Hij schetst dan uitvoerig het proces van
analogievorming, waarvan we de twee wezenlijkste elementen hier naar voren halen:
(24)

(a)

Die Wörter und
Wortgruppen, die wir in der
Rede verwenden,
erzeugen sich nur zum Teil
durch blosse
gedächtnismässige
Reproduktion des früher
Aufgenommenen.
Ungefähr eben so viel
Anteil daran hat eine
kombinatorische Tätigkeit,
welche auf der Existenz
der Proportionengruppen
basiert ist. Die
Kombination besteht dabei
gewissermassen in der
Auflösung einer
Proportionengleichung,
indem nach dem Muster
von schon geläufig
gewordenen analogen
Proportionen zu einem
gleichfalls gegeläufigen
Worte ein zweites
Proportionsglied frei
geschaffen wird. Diesen
Vorgang nennen wir
Analogiebildung (Paul
1920, 110).

(b)

Da die analogische
Neuschöpfung die
Auflösung einer
Proportionsgleichung ist,
so müssen natürlich schon
mindestens drei Glieder
vorhanden sein, die sich
zum Ansatz einer solchen
Gleichung eignen. Es

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

muss jedes mit dem
andern irgendwie
vergleichbar sein, d.h. in
diesem Falle. es muss mit
dem einen im stofflichen,
mit dem andern im
formalen Elemente eine
Uebereinstimmung zeigen.
So lässt sich z.B. im Lat.
eine Gleichung ansetzen
animus: animi = senatus:x,
aber nicht animus: animi =
mensa: x. (Paul 1920,
116-117).
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In het laatste citaat (24) (b) is al bijna sprake van een geformaliseerde regel; wat
daaraan ten grondslag ligt, is echter een psychologisch proces, dat Paul
eenvoudigweg veronderstelt, dat naar alle waarschijnlijkheid relevant is, maar waar
men tegenwoordig graag enig bewijsmateriaal voor aangevoerd zou willen zien,
bijv. bestaande uit psychologische experimenten met proefpersonen. Niettemin is
Pauls aetiologische verklaring zo voor de hand liggend dat iedere taalkundige er
telkens weer onbeschroomd gebruik van heeft gemaakt. In ons materiaal is de
analogie o.m. vertegenwoordigd in de citaten (9) (a), (9) (c), (13) (1), (13) (m), 13)
(n).
Ook andere verklaringsoorzaken worden genoemd, die echter veel meer uit de
lucht gegrepen zijn, bijv.: slordigheid (12) (a), verkeerd opvatten van een vorm (9)
(c), behoefte aan duidelijkheid (12) (b), klankexpressie (12) (c), correctie van wat
als fout ervaren wordt (12) (e), ongunstige bijgedachte (12) (f), de behoefte aan
makkelijke uitspraak (23) (b). Men versta ons goed: al deze factoren zijn in genen
dele uitgesloten, maar er zijn geen generaliserende uitspraken van gemaakt en
steeds zien we dan ook dat ze als verklaring-ad hoc gebruikt worden.
Het speculatieve van de hierboven geciteerde gevallen wordt onderstreept door
het volstrekt onbewijsbare ervan. Het gevolg daarvan is dat ter verklaring van één
en hetzelfde verschijnsel verschillende hypotheses opgesteld worden, die door hun
fundamenteel gebrek aan toetsbaarheid onderling niet kunnen concurreren. M.a.w.
er is nooit uit te maken welke verklaring de voorkeur verdient. Een markant geval
levert de Germaanse klankverschuiving, voor het ontstaan waarvan o.m. als oorzaak
geopperd zijn: verhuizing van het Germaanse volk naar bergland, de groei der
spraakorganen, inertie, de sociale structuur van de bevolking, een onderliggend
substraat, bewogen tijden in het volksleven, en karaktereigenschappen van de
Germanen! (Russer 1931, 147-195). De aanvechtbaarheid van dergelijke ‘oorzaken’
is wel evident. Weijnen (1971) heeft een groot aantal van dit soort mogelijkheden
de revue laten passeren; met nogal wat terughoudendheid wijst hij op psychologische
en sociologische factoren. Hoeveel voorzichtiger men in de taalkunde in dit opzicht
is geworden, blijkt wan-
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neer men Weijnens uiteenzettingen vergelijkt met die van zijn
voor-ganger-leermeester Van Ginneken, die vast meende te kunnen stellen dat
taalontwikkeling van onbeschaafd naar beschaafd zou verlopen en dat armoede en
ellende van een bevolking in de uitspraak van een taal merkbaar zouden zijn (Van
Ginneken 1925, 6-7).
Als uitvloeisel van het zoeken naar aetiologische verklaringen zien we een frequent
en lichtvaardig gebruik van termen, die als oorzaak opgevat kunnen worden, maar
die zelf allerminst verklaard zijn. Eén van die termen is n e i g i n g , waarvoor nu
eerst enkele bewijsplaatsen volgen:
(25)

(a)

Es besteht eine neigung
zur dehnung einsilbiger
wörter auf einfachen
consonanten (...) Die
neigung erstreckt sich
selbst auf wörter, deren
endconsonant erst aus
einer geminata vereinfacht
ist (Sievers 1898, 59).

(b)

Schliesslich zeigen gerade
die Kasus und
Personalendungen immer
eine lebhafte Neigung,
einander zu beeinflussen
und einer den andern zu
verdrängen (Von der
Leyen 1908, 146).

(c)

De verleden tijd van binden
luidde oorspronkelijk in het
Germaansch en ook in het
Middelnederlandsch in het
enkelvoud: ‘ic, hi bant, du
bants’, en in het meervoud:
‘wi, si bonden, gi bont’.
Langzamerhand begint
zich nu de neiging te
vertoonen om deze
vormen aan elkander gelijk
te maken, niet alleen in het
Nederlandsch, maar ook
in het Hoogduitsch
(Verdam 1923, 264).

(d)

In het Oudgermaansch
bestaat de neiging om het
accent naar voren terug te
trekken (Van Hamel 1931,
43).

(e)

De neiging tot palatale
uitspraak van de g kende
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het Mnd. even goed als
onze Middeleeuwse
Hollandse dialekten en die
gemeenschappelijke
neiging heeft (...) hìèr uit
ghi een pron. je, jij, dààr
(...) uit hetzelfde vnw. een
pron. ie, i-j in het leven
geroepen (Verdenius 1946,
189).
(f)

The tendency to analogical
formation often removed
the effects of
sound-change (Gordon
1949, 250).
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(g)

Afgezien van de bovengenoemde
verkorting, bestond in 't algemeen de
neiging, in 't ene dialect meer dan in 't
andere, om vóór consonantverbindingen
(ook zgn. geminaten) de vocaal te
verkorten (Schönfeld 1964, 29).

(h)

In de auslaut vertoonde m de neiging,
althans in bepaalde dialecten, in n over
te gaan. Naast mnl. vl. ic bem ontstaat:
ic ben (Weijnen 1968, 57).

Zoals uit deze citaten (enkele uit vele) blijkt, wordt n e i g i n g impliciet
toegeschreven aan de taalgebruiker (25) (a), (c), (d), (g), aan het taalsysteem (25)
(b), (f)?, aan de taal (25) (e) of aan een klank (25) (h). Het valt aan te nemen dat in
de taalbeschrijving een term als ‘neiging’ erg handig is; daardoor hanteren veel
auteurs zulke termen minder bewust en komen dan terecht in een metaforiek en
een personifiërend taalgebruik dat een linguïstische descriptie wel kan verlevendigen,
maar dat de werkelijke - niet zelden raadselachtige - gang van zaken versluiert,
zodat men met Stutterheim kan zeggen dat ‘tijdens die formulering het besef van
een ontologische problematiek afwezig was’ (Stutterheim 1971, 260). Zo lezen we
in historische grammatica's dat taalklanken versmelten, samenvallen, zich wijzigen,
elkaar verdringen, overslaan op andere, doordringen in andere, samenvloeien, veld
winnen, zegevieren, in beweging komen, zich splitsen, elkaar verhinderen,
verschuiven, weifelen tussen verschillende mogelijkheden en dan ook nog domweg
ontstaan uit iets en worden tot iets anders (voorbeelden ook bij Stutterheim 1971
en Van Bree 1971). We geven slechts een paar citaten, die ieder bij enig bladeren
in taalkundige handboeken kan uitbreiden:
(26)

(a)

Klanken, die in een woord
niet thuishooren, komen er
alweder in door het eene
of andere voorbeeld dat
aanstekelijk werkt (Verdam
1923, 269).

(b)

De ogm. ft is in 't ownfr.
overgegaan in cht, een
gevolg waarschijnlijk niet
zozeer van ‘verschuiving’
als wel van verslapping der
artikulatie (Bouman 1934,
12).

(c)

de -s is opgeslorpt door de
stam -s in: eens wijs
conincs (Van Loey 1966,
29).

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

266

(d)

Spontane palatalisering van vocalen (...)
De u in open lettergreep palataliseert in
de westelijke dialecten (Weijnen 1968,
37).

Men realiseert zich bij het lezen van deze zinnen nauwelijks nog dat ‘thuishooren’
(26) (a), ‘overgaan tot’ (26) (b) en ‘opgeslorpt worden’ (26) (c) beeldspraak is en
dat ‘palataliseren’ (26) (d) gezegd van een klank, een personificatie is. Toch ziet
het ernaar uit dat juist beschrijvingen van dit type de historische taalwetenschap in
de laatste decennia in discrediet hebben gebracht bij veel jongere taalkundigen. Als
uitvloeisel van ontoetsbare speculatieve aetiologische verklaringen hebben de
gewraakte metaforen niet bijgedragen tot het aanzien van de historische grammatica
in de ogen van hen die in de moderne grammatica een strengere methodiek en een
wetenschappelijker aanpak hebben aangetroffen. Dit prestigeverlies van de
historische taalkunde, dat toch een aantal jaren het gezicht van de linguïstiek althans in West-Europa en Amerika - heeft bepaald, is te betreuren. Men was immers
zozeer op de goede weg en nog altijd gelden t.a.v. deze wetenschap de woorden
van Hermann Paul:
(27)

Es gibt keinen Zweig der Kultur, bei dem
sich die Bedingungen der Entwicklung
mit solcher Exaktheit erkennen lassen
als bei der Sprache, und daher keine
Kulturwissenschaft, deren Methode zu
solchem Grade der Vollkommenheit
gebracht werden kann wie die der
Sprachwissenschaft (Paul 1920, 5).

Het lijkt erop dat men dat tegenwoordig weer ten volle beseft. Enerzijds brengt
dat met zich mee dat linguïsten die gevoed zijn door het vroegere, niet historisch
geïnteresseerde Neobloomfieldianisme en die met de verworvenheden van de t.g.g.
historisch taalmateriaal onderzoeken, zaken herontdekken die voor oude rotten in
het vak niets nieuws bevatten. Anderzijds echter leidt die herontdekking ook tot een
herformulering en een herwaardering, die verfrissend zijn. Die herformulering
resulteert gewoonlijk in formalisering en dat vormt een gezonde basis voor deductieve
verklaringen, waarbij men terecht speculatieve aetiologische verklaringen achterwege
laat.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

267
Het gaat niet te ver wanneer we hier spreken van een bevruchtende invloed van de
synchronische taalwetenschap op de diachronische. In de synchronische
taalwetenschap van de laatste jaren is immers alleen de deductieve, technische
verklaring geaccepteerd. Daarmee keren we terug tot ons uitgangspunt, de
explanatorische adequaatheid van grammatica's. Chomsky's derde niveau zou in
principe bereikbaar kunnen zijn en daarmee wordt de transformationeel-generatieve
grammatica een wetenschap waarin verklaringen mogelijk zijn. De t.g.g. is namelijk
een deductieve theorie, d.w.z. de relatie tussen de primaire gegevens en de
grammatica is van deductieve aard: bepaalde observeerbare gebeurtenissen worden
als gevolgen van wetten (hypothetische constructies) voorgesteld. Op deze wijze
‘verklaart’ de t.g.g. de taaluitingen en de linguĩstische intuïties van de taalgebruiker.
In de woorden van Botha: ‘Because of the nature of its abstract structure a
transformational grammar should, therefore, be regarded as a methodological device
EXPLAINING, in the sense of Hempel, the primary linguistic data’ (Botha 1968, 62).
Het duidelijkst blijkt dit alles wanneer we ons realiseren dat de t.g.g. testbare
predicties maakt. Uit het algoritme van de grammatica kan worden afgeleid dat een
bepaalde zin, die niet aanwezig is in het oorspronkelijke corpus, grammaticaal is.
(We stellen ons voor hierop in een volgend artikel nader in te gaan).
Een dergelijke deductieve verklaring komt oudere taalkundigen wellicht als pover
voor. Toch is dat naar onze mening niet terecht. De wetenschap blijft zich hierdoor
bewust van de grenzen van haar kunnen. Bij het beproeven van aetiologische
verklaringen vertroebelt dat bewustzijn. De oudere presentaties van historische
taalverschijnselen zijn in hun verklaringen niet altijd even zorgvuldig en vaak te
speculatief - we hopen dat in het voorafgaande te hebben aangetoond. Niet zelden
ook worden strikt linguïstische verklaringen en aetiologische verklaringen door elkaar
gebruikt, althans niet methodologisch onderscheiden. Het zou de moeite lonen de
traditionele historische grammatica, bijv. het rijke arsenaal van Schönfelds boek, in
dit opzicht methodologisch te zuiveren. Het zou kunnen leiden tot een herwaardering
waar de historische taalkunde wel bij zou varen.
M.C. VAN DEN TOORN
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Boekbeoordeling
Baerbel Becker-Cantarino, Daniel Heinsius. Boston, Twayne Publishers,
[1978]. 182 pp. Ill. (Twayne's world authors series. A survey of the world's
literature. TWAS 477: The Netherlands.)
Het is verheugend dat de belangstelling voor Daniel Heinsius blijft toenemen. Bijna
alle kanten van zijn activiteiten zijn nu onder de loep genomen. Na Ter Horsts helaas
sterk bevooroordeelde algemene studie uit 1934 heeft Sellin Heinsius' invloed op
het Engeland van de Stuarts beschreven (1968), De Jonge Heinsius' werk als editor
van de textus receptus van het Nieuwe Testament beschouwd en hebben Sellin en
Meter Heinsius' litteraire theorieën aan een grondige studie onderworpen (1971 en
1975). Zodoende werd het weer tijd voor een samenvattende studie. Deze heeft
mevr. Becker gegeven, maar behalve dat, ook een over Heinsius als creatief litterator,
zowel in het Nederlands als in het Latijn. In acht hoofdstukken is ze er goed in
geslaagd de lezer veel wetenswaardigs mede te delen, maar met het eerste
hoofdstuk ‘Life and letters at Leiden’ heeft ze kennelijk de grootste moeite gehad.
Heinsius' biografie is correct weergegeven, in tegenstelling tot de beschrijving van
zijn omgeving. In een vaktijdschrift voor neerlandici is het niet de plaats daar nader
op in te gaan, maar fouten zoals in noot 14 hadden toch vermeden moeten worden.
Daar wordt Heinsius' brief aan Isaac Casaubonus over Scaligers dood van 28 maart
1609 genoemd en als referentie gegeven: Is. Casauboni Epistolae. Rotterdam 1607,
no 454. Bedoeld is waarschijnlijk: Josephi Scaligeri Epistolae...Lugduni Batavorum
1627, no 453.
Gelukkig worden de lezers in de volgende hoofdstukken, waar mevr. Becker op
duidelijk bekender terrein is, niet meer op dit soort uitglijders getracteerd. Ik ben
dan ook van mening dat zij een pleizierig en helder boek heeft geschreven waar
iedereen die zich met Heinsius wil gaan bezighouden een betrouwbare inleiding
aan heeft.
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Hoofdstuk 2 behandelt de Nederduytsche poemata. Achtereenvolgens komen de
edities, Scriverius' editoriale arbeid, de elegieën, de zeven Petrarchistische
liefdesgedichten, de vertalingen en bruilofts- en vaderlandse gedichten en de
Christushymne aan de orde. Met dit hoofdstuk heeft de schrijfster alvast een nuttig
referentiekader geschapen voor haar binnenkort te verwachten uitgave van de
Nederduytsche poemata.
Het derde hoofdstuk ‘Love emblems’ is zeer de moeite waard, al moet ik er de
schrijfster wel op wijzen dat noch ‘emendata’, noch ‘verbetert’ equivalent is met
‘enlarged’. De analyse van Heinsius' eerste embleembundel, bestaande uit 24
emblemen en voor het eerst in 1601 verschenen onder de titel Quaeris quid sit
amor..., later veranderd in Emblemata amatoria, is vernuftig. Mevr. Becker laat zien
dat het om drie groepen van acht thematisch bij elkaar behorende emblemen gaat:
‘Heinsius organized these emblems from a conceptional point of view. He coordinated
the sections according to theme and then framed the series with two basic
statements: the omnipotence of love, Omnia vincit amor in emblem 1 and the
exhortation to timely enjoyment in emblem 24.’ Het thema van Heinsius' tweede
emblemenreeks Het ambacht van Cupido wordt door de schrijfster terecht herkend
als ‘the world as a game of love’.
De hoofdstukken 4 tot 7 zijn gewijd aan Heinsius' neolatijnse poëzie, en wel aan
de elegieën, de silvae en andere gelegenheidspoëzie, het stoïsch geïnspireerde
leerdicht De contemptu mortis en de twee drama's Auriacus (1602) en Herodes
infanticida (voor het eerst gepubliceerd in 1632). Vooral het eerste stuk behoort
neerlandici bekend te zijn sinds de comparatieve studie uit 1976 van Serrarens en
Wijngaards met Duyms Het moordadich stuck van Balthasar Gerards. Beide stukken
worden uitgebreid samengevat en besproken, waarbij de schrijfster nog ingaat op
de Senecaanse achtergronden ervan.
Het laatste, zeer korte hoofdstuk is gewijd aan De tragoediae constitutione. Na
de uitvoerige studies van Sellin en vooral Meter is hierover weinig nieuws meer te
zeggen, iets wat mevr. Becker ook niet beproeft. Wel wijst ze nog even kort op de
invloed die dit boekje heeft gehad. In een afsluitende paragraaf worden heel kort
Heinsius'
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werk en betekenis geevalueerd. Een nuttige bibliografie en een index sluiten het
werk af.
Na een zwak begin heeft de schrijfster zich ten volle gerehabiliteerd en een boekje
geschreven dat uitstekend voldoet aan de eisen van de serie waarin het is
opgenomen: het geven van betrouwbare inlichtingen over een schrijver in een kort
bestek. We mogen mevr. Becker dankbaar zijn.
R. BREUGELMANS

J.P.A. Stroop, Molenaarstermen en Molengeschiedenis. Een onderzoek
naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor
enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de wateren windmolen in de Nederlanden. Rodopi, Amsterdam, 1977; 279 pp.,
35 krtn., 51 afb.; prijs: 49 gulden.
Dit proefschrift, waarmee J. Stroop op 7/10/1977 te Nijmegen cum laude
promoveerde tot doctor in de letteren, bestudeert aan de hand van woordkaarten
het verband tussen de molenaarstaal in heden en verleden enerzijds, en historische
feiten m.b.t. de verspreiding van de watermolen en de verschillende windmolentypes
in het Nederlandse taalgebied anderzijds.
Het verband dat door de titel ‘Molenaarstermen en Molengeschiedenis’
gesuggereerd wordt, kan men theoretisch zoeken in twee richtingen: ofwel moeten
bekende historische gegevens bepaalde woordgeografische constellaties verklaren,
ofwel bouwt men aan de hand van empirisch materiaal verkregen uit de
woordgeografie een hypothese op die zekere lacunes in de historische kennis moet
opvullen. Bij Stroop ligt de nadruk op dit laatste: de interpretatie van woordkaarten
is geen doel op zichzelf, maar een middel om iets anders te bewijzen. Doelstelling
van de studie is enige klaarheid te brengen in een probleem dat van de kant van
de molinologen nog steeds geen
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bevredigende oplossing heeft gekregen, namelijk: langs welke wegen heeft de
molen, en dan vooral de eerste windmolen, onze streken bereikt? Hierbij blijft de
auteur erg bescheiden, of zo men wil, voorzichtig. Hij heeft niet de pretentie te
beweren dat zijn boek een definitief antwoord geeft op een aantal onopgeloste
vragen van de molengeschiedenis. Zoals blijkt uit de Engelse samenvatting na het
slothoofdstuk, is hij zich daarvoor te goed bewust van de grenzen van de
dialectgeografie: ‘a decisive word cannot be expected from the field of language
either, but some different viewpoints may be offered.’ (p. 231).
In het licht van zijn doelstelling is het volkomen aanvaardbaar dat Stroop niet de
hele molenterminologie in zijn onderzoek betrekt - het ware trouwens praktisch
onmogelijk dit wél te doen, aangezien er benamingen bestaan voor zo'n 600
molenonderdelen - maar een selectie maakt uit het overvloedige materiaal dat hij
aan de hand van diverse mondelinge en schriftelijke enquêtes in 484 plaatsen heeft
verzameld (zie hierover par. 0.2.). Hoe is die selectie gebeurd? Onderdelen waarvoor
het kaartbeeld over het hele Nederlandse taalgebied geen heteronymie vertoont,
en begrippen waarvoor in de oude bronnen geen benamingen geattesteerd zijn,
werden buiten beschouwing gelaten. Uit wat overbleef heeft de auteur die kaarten
gekozen die hem naar zijn zeggen de sterkste argumenten verschaffen; hij voegt
daar evenwel aan toe dat ‘de nu niet opgenomen kaarten mijn (lees: zijn) konklusies
zeker niet weerleggen’. Voor wie deze uitspraak wil controleren, ligt het volledige
materiaal ter inzage in de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde.
Na een inleiding met o.m. een beknopt overzicht van historische gegevens over
het ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding van de verschillende soorten
molens (hoofdzakelijk de watermolen, de standerdmolen en de later uitgevonden
Hollandse molen), volgt de bewijsvoering, gespreid over 18 hoofdstukken, waarin
telkens één begrip ter sprake komt. Die hoofdstukken zijn ingedeeld volgens een
vast stramien: o. beschrijving van de zaak, eventuele varianten van een bepaald
type, veranderingen en verbeteringen in de loop der jaren aangebracht, enz.; 1. de
naamgeving, met zo nodig etymologische
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verklaring; 2. interpretatie van de kaarten en van de verschuivingen in het
woordgebruik die uit de vergelijking van de moderne toestand met de periode
1600-1900, resp. vóór 1600, naar voren springen.
Wat de naamgeving betreft, naast de etymologische verklaring wordt ook aandacht
besteed aan de benoemingsmotieven die een rol hebben gespeeld. Het merendeel
van de behandelde termen steunt op metaforiek (lantaarn, hals, rijn), slechts in
enkele gevallen is het materiaal waaruit een onderdeel is vervaardigd bepalend
voor de naamgeving (houten molen, klein ijzer). Verder zijn een reeks namen afgeleid
van werkwoorden (ronsel, vang, schoren). Tenslotte blijkt dat de groep van
autochtone Nederlandse termen gering is in vergelijking met de vele directe
ontleningen en leenvertalingen uit het Frans, het Latijn, het Duits. Groot is ook het
aandeel van wat we zouden kunnen noemen specificerende samenstellingen:
kamwiel (= wiel waaraan de kammen vastzitten), staakmolen (= molen die een staak
heeft).
1)
Bij de interpretatie van de kaarten bouwt Stroop, in navolging van Jan van Bakel,
zijn argumentatie op vanuit een expansiologische visie. Die komt, kort gezegd, neer
op het volgende: a) de geografische spreiding van een terminologie zoals die van
de molenaar, moet gezien worden in het licht van de herkomst van het gegeven uit
de realiteit, in casu de molen, waarop die terminologie betrekking heeft; b) ten
gevolge van dit enge verband tussen woord en zaak kunnen terminologische
veranderingen alleen voortvloeien uit zakelijke veranderingen (verbeteringen of
vernieuwingen), behalve dan wanneer een hoger gewaardeerd taalsysteem
verantwoordelijk is voor de introductie van een nieuwe term.
In de tweede paragraaf van het slothoofdstuk integreert de auteur de conclusies
van de hoofdstukken 1 t.e.m. 18 in ‘een stratigrafische behandeling van de
verschillende terminologische lagen’ (p. 221) die de opeenvolgende
expansiebewegingen van water- en windmolens weerspiegelen. Lexicale
veranderingen die gelijktijdig plaatsvonden worden op een rijtje gezet en
geconfronteerd met bekende historische gebeur-

1)

Jan van Bakel, Kleine atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams België, BMDC XXVI,
Amsterdam 1963.
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tenissen, of tot grondslag genomen voor de reconstructie van de gang van zaken
zoals die zich vermoedelijk in de geschiedenis heeft voorgedaan. Telkens wordt
daarbij verwezen naar de betreffende kaarten en de interpretatie daarvan in het
corpus.
De samenvatting volgt een ‘averechtse’ chronologie. Eerst aan de beurt komen
de taalverschijnselen die te maken hebben met de jongste grote vernieuwing op
molengebied: de opkomst van de windmolen met draaibare kap en conische romp,
algemeen Hollandse molen genoemd. De kaarten VANG, SCHOREN,
WINDBORDEN, ASWIEL en STANDERDMOLEN illustreren de verschuivingen die
deze Hollandse molen op het vlak van de terminologie heeft veroorzaakt.
Met de bespreking van een veel oudere terminologische laag, t.w. die van de
oorspronkelijke standerdmolentermen, belanden we stilaan bij de centrale stelling
van deze dissertatie, waarin de auteur een nieuwe visie presenteert op de wegen
waarlangs de vroegste windmolens tot ons zijn gekomen. Tot nu toe zijn de meeste
molenhistorici de overtuiging toegedaan dat de windmolen - en vóór het einde van
de 16e eeuw is dit synoniem met standerdmolen - omstreeks het begin van de 13e
eeuw vanuit Noord-West-Frankrijk (Normandië) westelijk Vlaanderen is
binnengedrongen, en zich van daaruit verder heeft verbreid over de rest van het
Nederlandse taalgebied. Stroop kan die opvatting maar gedeeltelijk bijtreden. Dat
er vanuit het Zuidwesten een expansie heeft plaatsgevonden in noordelijke en
oostelijke richting, wordt door hem nergens betwist, integendeel: hij vindt er de
bevestiging van in zijn materiaal. Zo zijn ‘woorden van het eerste uur’ als windweeg
(krt. 3), pestel (krt. 8), stake (krt. 6), schijfloop (krt. 17), vang (krt. 1) en rijn (krt. 11)
vanuit Vlaanderen verspreid. Daar werden ze in de vroegste tijd van de windmolen
gevormd, of via leenvertaling uit het Romaans overgenomen. Enkele daarvan zijn,
al dan niet als benamingen voor verbeterde onderdelen, over grote delen van de
Nederlanden uitgezwermd. Pestel en rijn trokken zelfs de Nederlands-Duitse
taalgrens over.
Stroop is het echter met de molinologen oneens over de reikwijdte van die
expansie; hij kan namelijk op grond van zijn bevindingen niet aannemen dat er
slechts één expansiehaard van de windmolen is ge-
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weest. De historische woordkaarten immers laten zien dat heel wat termen die we
vandaag alleen (nog) vinden in oostelijk Nederland, eertijds verder westelijk
voorkwamen, zelfs tot in West-Vlaanderen. Voorbeelden daarvan zijn praam/prang
voor de vang (krt. 1), standerd (krt. 6), borsten (krt. 8), spil (krt. 12 en krt. 13), kaar
(krt. 17) en ronsel (krt. 18). Daar het hier meestal gaat om betrekkelijk vroege
attestaties, kan men niet anders dan die benamingen situeren in de beginperiode
van de windmolen, wat betekent dat ze onmogelijk door andere, zuidwestelijke,
woorden zijn voorafgegaan. Daarbij komt dat wat van die oude benamingslaag tot
op onze dagen is overgebleven, vaak een opvallende overeenkomst vertoont met
de molentermen in het naburige Duitse windmolengebied. Voor Stroop is er dan
ook maar één conclusie mogelijk: naast de zuidwestelijke expansiehaard was er al
zeer vroeg, misschien zelfs al vóór de Franse uitstraling begon, een tweede
uitstralingsgebied van belang voor de Nederlandse windmolengeschiedenis en
-terminologie. Dit gebied ligt in het Duitse Rijnland, waar inderdaad een aantal
vroege windmolens in de teksten worden vermeld.
Omdat er van historische zijde geen dwingend bewijs is dat de expansie van de
windmolen een oost-west-route heeft gevolgd, bekleedt het besluit aangaande de
Rijnlandse expansie wel een heel aparte plaats in de reeks conclusies uit Stroops
onderzoek. M.b.t. de verbreiding van de Hollandse molen, de zuidwestelijke
oorsprong van de standerdmolen en ook wel de verbreiding van de watermolen,
deed de woordgeografie in feite niets anders dan de molenhistorici gelijk geven;
hier echter leidt de interpretatie van de woordkaarten tot een nieuwe theorie, een
hypothese omtrent het historische verloop, waarzonder diezelfde woordkaarten
onverklaarbaar zouden blijven. En hoewel ik hier en daar bedenkingen heb bij de
argumentatie, m.n. wanneer ik die confronteer met Stroops eigen methodologische
uitgangspunten en de (theoretische) implicaties daarvan, lijkt die theorie mij over
het algemeen geloofwaardig, zeker wat de essentie betreft.
Eén van die bedenkingen waarop ik daarnet zinspeelde, betreft het volgende. Uit
de expansiologische werkhypothese volgt strikt genomen dat het opduiken van een
woord in een bepaalde regio pas aan geografische expansie mag worden
toegeschreven, als dat woord in die
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regio jonger is dan in het veronderstelde stralingsgebied. Bij praam/prang, een
benaming die nochtans een centrale positie bekleedt in de bewijsvoering m.b.t. de
Rijnlandse expansie, is deze voorwaarde niet vervuld: de auteur toont zelf aan dat
praam en prang evenals pass, dat buiten het Nederlandse taalgebied voorkomt, in
de door het Rijnland beïnvloede gebieden afleidingen zijn van het ter plaatse
gebruikelijke woord voor ‘drukken’. Men zou dus kunnen opperen dat hier geen
grond bestaat om tot expansie te besluiten: een autochtone term wordt bij de komst
van de windmolen toegepast op een onderdeel dat een ‘pramende’ of ‘prangende’
functie heeft. Op zichzelf beschouwd is dit een plausibele redenering; toch wordt
de hypothese van expansie uit het Oosten er m.i. niet door weerlegd. Immers, we
moeten het Oostnederlandse praam/prang niet geïsoleerd bekijken, maar in het
licht van de westelijke tegenhanger vang. In Vlaanderen steunt de naamgeving voor
de molenrem eveneens op afleiding van een werkwoord met ruime toepasbaarheid,
t.w. (ghe)vangen ‘door grijpen of vatten in zijn macht brengen’. Waarom heeft dit
werkwoord, dat ongetwijfeld algemeen gebruikelijk was in de Nederlanden ten tijde
van de windmolenexpansie, alleen in het Westen aanleiding gegeven tot de benaming
voor de molenvang? Of, anders uitgedrukt, hoe komt het dat men in een deel van
het Nederlandse taalgebied de werking van de molenrem vergelijkt met de activiteit
uitgedrukt door een werkwoord dat zoveel betekent als ‘drukken’, terwijl in Vlaanderen
dit onderdeel eerder een ‘vangende’ functie wordt toegekend? Aangezien bewezen
is dat vang in West-Vlaanderen niet door een andere term is voorafgegaan, vervalt
de mogelijkheid van een vroege westoost-verspreiding van praam/prang, en kan
de hierboven beschreven situatie alleen verklaard worden wanneer men aanneemt
dat het Oosten van ons taalgebied al zeer vroeg andere dan westelijke invloeden
heeft ondergaan. En gezien de vangbenamingen in streken buiten ons taalgebied,
waarvoor de Rijnlandse expansie wél is bewezen, kan die stralingshaard alleen in
het Duitse Rijnland worden gesitueerd.
Niet het woord prang/praam als dusdanig is uit het Rijnland gekomen, maar
hetgeen de auteur terecht noemt ‘een bepaalde visie op de functie van de vang’ (p.
23), visie die de keuze van dat bepaalde woord mogelijk maakte.
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Toegegeven dat dit een essentieel negatief argument is, voor mij is het niettemin
een sterk argument, zeker als ik constateer welke opmerkelijke overeenkomst er
bestaat tussen de VANG-kaarten en het verspreidingspatroon van andere
molentermen waarbij een gelijkaardige tweeledigheid in het spel is. Zo'n parallel
geval is de tegenstelling stake - standerd op kaart 6; alleen heeft het Vlaamse stake
niet zoals vang kunnen profiteren van de opkomst van de Hollandse molen om een
stuk verder naar het Oosten door te dringen. Een aanvullend argument voor de
2)
Rijnlandse oorsprong van standerd geeft Stroop in een recent artikel verschenen
3)
naar aanleiding van de discussie met een van zijn recensenten .
Stroop besluit zijn betoog met de behandeling van de alleroudste molentermen,
t.w. die in verband met de watermolen. Op grond van de tegenstelling tussen
Romaanse en Germaanse woorden voor de schoepen (krt. 15), het ronsel (krt. 17)
en het kaar (krt. 18), neemt hij aan dat ook de watermolen vanuit twee richtingen,
de Romania en de Germania, onze streken heeft bereikt.
Dat Stroops boeiende uiteenzetting mij heeft overtuigd van zijn centrale stelling,
nl. de Rijnlandse expansie van de windmolen, neemt niet weg dat ik mij bij de lectuur
van sommige passages heb afgevraagd of hij het getuigenis van de taalkaarten niet
enigszins overschat, en al te vlug meent een historisch verloop uit de
woordgeografische situatie te mogen concluderen.
De min of meer aparte terminologie die Brabant - of beter: Oost-Brabant en
aangrenzend Limburg - m.b.t. de Hollandse molen heeft ontwikkeld, wat blijkt uit
benamingen als zwaarden voor de schoren (krt. 2), groot rad/wiel voor het aswiel
(krt. 14) en de samenstellingen met -storm voor de windborden (krt. 5), wijst er
volgens hem op ‘dat de expansie van dit molentype daar niet verlopen is in
aansluiting op de eerste verbreidingsgolf...want’, zo betoogt hij, ‘het is toch wel heel
onwaarschijnlijk dat bij een eventuele verbreiding vanuit Holland juist de drie
specifieke Hollandse benamingen niet zouden zijn over-

2)
3)

Jan Stroop, ‘(Nog?) een bewijs voor de Rijnlandse molenexpansie’, Gramma 2, nr. 4
(september 1978) p. 249 e.v.
Jan van Bakels recensie in Gramma 2, nr. 2/3 (april 1978), p. 186 e.v.
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genomen’ (p. 221). Deze gevolgtrekking lijkt me echter niet zo voor de hand te
liggen. Als Stroops veronderstelling juist is, werd zwaarden vóór de opkomst van
de Hollandse molen uit het Rijnland geïmporteerd als standerdmolenterm (p. 35)
en zijn de samenstellingen met -storm gevormd onder invloed van de gangbare
benamingen voor de windzijde en de windluiken van de oude windmolens (p. 53).
Bij groot rad/wiel ligt de zaak anders: deze term moest een oppositie uitdrukken met
het andere wiel dat zich in de Hollandse molen bevindt, het kamwiel onder aan de
koning.
Nu kan mijns inziens (i) de overdracht van een inheems (geworden) woord op
een nieuw voorwerp, of (ii) een nieuwvorming ter specificering, theoretisch evengoed
in de 17e als in de 19e eeuw hebben plaatsgevonden. Als voorbeelden van de hier
aangehaalde verschijnselen noem ik: de overdracht van het woord zwaarden op
grond van de materiële gelijkenis van de schoren en de twee dunnere balken aan
weerszijden van de molentrap bij de standerdmolen, de -storm-samenstellingen die
voortvloeien uit een streven naar lexicale uniformiteit (i), de nieuwvorming groot
rad/wiel (ii).
Deze gang van zaken bewijst alleen dat de betreffende regio ooit een belangrijk
centrum van molenbouw is geweest, belangrijk genoeg althans om een eigen stempel
te drukken op de terminologie, maar geeft op zichzelf geen uitsluitsel over de periode
waarin we de eerste Brabantse molens van het Hollandse type moeten dateren. Nu
wil echter het geval dat we dergelijk uitsluitsel niet hoeven te zoeken in de
woordgeografie: de historische bronnen zijn op dit punt duidelijk genoeg.
Molenboeken en -inventarisaties geven precieze cijfers van het Brabantse
molenbestand vóór en na 1800. (p. 222).
Tenslotte, wie zich in deze kwestie op Stroops standpunt plaatst, blijft met twee
vragen zitten: 1. Als het bestaan van een eigen terminologie in Brabant de late
expansie van de Hollandse molen aldaar bewijst, hoe is dan te verklaren dat twee
andere perifeer gelegen provincies, Gelderland en Groningen, die blijkens de bronnen
ook pas laat de Hollandse molen hebben ontvangen, wél de Hollandse termen
hebben overgenomen, tenminste wat de schoren en het aswiel betreft? 2. Als
Brabant, zoals de hierboven geciteerde bewering van p. 221
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voorhoudt, zijn bovenkruiers niet via expansie vanuit Holland zou hebben gekregen,
waar zijn die molens dan wel vandaan gekomen? Ik wil met dit alles niet in de
tegenovergestelde denkfout vervallen en beweren dat die aparte Brabantse
woordenschat helemaal geen verband houdt of kan houden met een late
ingebruikneming van het nieuwe molentype; alleen vind ik dat dit verband niet
noodzakelijk is, terwijl het dit volgens Stroop duidelijk wél is, aangezien hij het tweede
als bewijs voor het eerste aanvoert.
Een andere aangelegenheid waarin ik de auteur niet helemaal kan volgen is zijn
visie op de verhouding standerdmolen-kastmolen, die in hoofdstuk 7 ter sprake
komt. Op p. 68 staat dat deze twee benamingen voor de standerdmolen ten gevolge
van de opkomst van de Hollandse molen zijn ontstaan. Maar op het einde van
diezelfde paragraaf wordt die bewering m.b.t. kastmolen weer in twijfel getrokken.
De huidige geografische stratificatie van dit woord samen met het bestaan van de
Rijnlandse term Kastmühle openen voor Stroop de mogelijkheid dat ‘dit woord dan
toch tegelijk met de opkomst van de standerdmolen, d.w.z. in de loop van de 13e
eeuw, ontstaan en ingeburgerd is’ (p. 70). Kastmolen zou eertijds het hele
Nederlandse taalgebied met uitzondering van de beide provincies Vlaanderen
hebben bestreken, maar zou naderhand door een reeks nieuwe benamingen,
waaronder standerdmolen, een flink stuk teruggedrongen zijn. Deze theorie lijkt mij
nogal erg speculatief. Vooreerst wordt ze door geen enkele oude kastmolen-attestatie
gesteund. Het argument van het verspreidingsgebied, en met name het sporadische
voorkomen van kastmolen tot ver buiten het kerngebied (Limburg), is ook al niet
dwingend, want het zou even goed op standerdmolen toegepast kunnen worden.
Niet alleen is dit laatste eveneens een Rijnlands woord, het vertoont bovendien op
de dag van vandaag een groot verspreidingsgebied, waaruit we een hoge ouderdom
mogen concluderen. In de afwezigheid van ook maar één oude kastmolen-vermelding
en bij gebrek aan Duitse gegevens, vind ik geen objectieve reden om te
veronderstellen dat kastmolen in zo'n groot gebied aan standerdmolen vooraf zou
zijn gegaan. Kunnen deze twee termen niet min of meer gelijktijdig zijn ontstaan,
m.n. toen de ingebruikneming van de Hollandse bovenkruier een onderscheidende
term
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voor de oude standerdmolen noodzakelijk maakte? In beide gevallen kan Rijnlandse
invloed hebben gespeeld, hoewel dit helemaal niet zeker is. Standerd en kast waren
immers al echte Nederlandse termen geworden, respectievelijk voor de standerd
en de romp van de molen. De huidige geografische verhouding
standerdmolen-kastmolen zou dan te verklaren zijn deels uit lexicale polarisatie, en
wat het overwicht van standerdmolen betreft, deels uit cultuurtaalinvloed.
Die kritische opmerkingen raken nergens het fundament van Stroops argumentatie,
waar inderdaad weinig op af te dingen valt.
Met een gedegen werkstuk als het hier voorliggende bewijst de auteur bovendien
metterdaad dat wetenschappelijke nauwgezetheid en ‘leesbaarheid’ voor
niet-taalkundigen elkaar niet noodzakelijk hoeven uit te sluiten. En omdat dit overigens prachtige en rijk geïllustreerde - boek verschijnt in een periode van
vernieuwde belangstelling voor molens en molengeschiedenis, is dat toch wel een
erg grote verdienste. Stroop had, vanuit dit standpunt bekeken, zijn ogenblik niet
beter kunnen kiezen.
30 oktober 1978
M. DEVOS

Jos Molemans, Toponymie van Overpelt. Uitgeg. door de Kon. Ac. voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, VIde reeks - Bekroonde werken - Nr.
105, Gent 1976; 406 blzz., 6 losse kaarten.
Overpelt is een plaats in het noorden van Belgisch-Limburg, gelegen aan de rivier
de Dommel die van daar verder noordwaarts en over de grens langs Eindhoven
naar 's-Hertogenbosch loopt. Het boek waarin de toponymie van deze gemeente
op het Kempisch Plateau wordt beschreven, representeert plm. de helft van een
(voor publikatie in één stuk te omvangrijke) dissertatie waarop Molemans in 1972
te Leuven promoveerde. Zijn proefschrift had als titel Toponymie van Overpelt (met
Neerpelt, Kaulille en Kleine-Brogel) en
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wat nu ter bespreking voor ons ligt is, met enkele toevoegingen, de beschrijving van
de overpeltse toponiemen; die van de namen van Neerpelt, Kaulille en Kleine-Brogel
1)
werden elders gepubliceerd. Deze uit zijn proefschrift voortgekomen boeken en
boekjes zijn overigens slechts een deel van een verbazingwekkend groot aantal
Molemans-publikaties vooral na 1972. Want naast het werk over Neerpelt zijn in de
monografieën-reeks van het Instituut voor Naamkunde te Leuven intussen ook
soortgelijke studies verschenen over de naburige limburgse gemeenten Bocholt,
2)
As en Sint-Huibrechts-Lille ; voorts heeft Molemans de behandeling van de
3)
‘Limburgse plaatsnamen’ (zie boven noot 1) voortgezet en publiceerde hij een
4)
aantal tijdschriftenartikelen, in het bijzonder in Naamkunde . Men kan er dan ook
van uitgaan dat er thans geen belgische regio is waarvan de mikrotoponymie zo
grondig, en nog wel door toedoen van één persoon, is behandeld als die van de
Limburgse Kempen. Met de bespreking van Molemans' Overpelt-boek wil ik derhalve
ook (voorzover dat nog nodig mocht zijn) nadrukkelijk op deze toponymist en zijn
binnen enkele jaren tot een aanzienlijke reeks gegroeide publikaties attenderen.
Het in diverse titels steeds wederkerende ‘Toponymie van...’ suggereert overigens
ten onrechte een fantasieloze monotonie in opzet en inhoud van de verschillende
boeken. Wel heeft Molemans intussen kennelijk een grote routine verworven bij het
uit schriftelijke en mon-

1)

2)

3)
4)

Limburgse Plaatsnamen 1: Kaulille (= Toponymica XXII, 1), Leuven-Brussel 1973; Limburgse
Plaatsnamen 2: Kleine-Brogel (= Toponymica XXII, 2), Leuven-Brussel 1974; Toponymie van
Neerpelt (= NGF, Monographieën IX), Leuven-Brussel 1975, tevens verschenen in: HKCTD
48 (1974) 33-294.
Toponymie van Bocholt (= Monographieën VIII), Leuven-Brussel 1975; Toponymie van As
(= Monografieën XI), Leuven-Brussel 1976; Toponymie van Sint-Huibrechts-Lille (=
Monografieën XII), Leuven-Brussel, 1976.
Limburgse Plaatsnamen 3: Neerglabbeek verscheen in 1974; 4: Ellikom in 1975; 5: Niel-bij-As
in 1975.
Enkele voorbeelden: ‘Kamp en look in een menggebied’, in: Naamkunde 2 (1970) 13-33;
‘Intern- en extern-lokaliserende voorzetsels bij Limburgse toponiemen’, in: jg. 4 (1972) 163-208;
‘Bijdrage tot de bewonings- en ontginnings-geschiedenis van de Limburgse Kempen,
voornamelijk in het licht van de namenvoorraad’, in: jg. 5 (1973) 270-328; ‘Profiel van de
Kempische toponymie’, in: jg. 9 (1977) 1-50.
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delinge bronnen vergaren van het, immers steeds gelijksoortige, materiaal (in casu:
de plaats-, veld- en huisnamen van een bepaald gebied), maar toch maken reeds
allerlei ondertitels van zijn monografieën duidelijk dat, al is de basis steeds het
namengoed, het onomastikon van een gebied, werkwijze en doel van het volgende
onderzoek variëren. Zo heeft het boek over Bocholt als ondertitel ‘Bewonings- en
landschapsgeschiedenis van Bocholt in het zicht van zijn plaatsnamen’ en het werk
over As is resultaat van een ‘historisch, geografisch, socio-ekonomisch en
naamkundig onderzoek’. Met zulke ‘latere’ publikaties vergeleken is Molemans'
Toponymie van Overpelt vrij traditioneel van opzet, maar daarom de recensent niet
minder lief. In tegendeel zou ik willen zeggen, want voor iemand die te ver weg
5)
woont om in Overpelt en het Limburgse ‘heemkundig’ geïnteresseerd te zijn en
beroepshalve vooral belang heeft bij het naamkundige materiaal en de naamkundige
resultaten van het boek, dient zo'n ‘traditionele’ en dat wil zeggen als glossarium
opgezette veldnamenmonografie uiteraard in de eerste plaats als naslagwerk; kennis
van landschaps- en nederzettingsgeschiedenis is noodzakelijk maar een bijkomstig
iets.
Deze noodzakelijke achtergrond wordt in Toponymie van Overpelt inleidend op
de blzz. 9-61 geschetst. Molemans begint volgens het bekende stramien met een
‘Geografische en historische schets’, waarin de algemene ligging, bodem, bewoning,
ontginning etc. beschreven worden, en hij deelt verder een en ander mee over de
kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Overpelt alsmede de sociaal-ekonomische
ontwikkeling in dat gebied. Niet alles is naamkundig even relevant, maar daar waar
dat mogelijk is verrijkt Molemans de verschillende etappes van deze introduktie met
toponymische voorbeelden. Na een hoofdstukje over de plaatsnaam Pelt (< *pal-ithi,
collektief van ‘plas, poel’, vgl. mnl. pael) volgen blzz. 38-58 de noodzakelijke
mededelingen over bronnen, literatuur, afkortingen e.d. en sluit de ‘Inleiding’ met
een woord over de ‘Wijze van bewerking’, met name over de voor de

5)

Begrijpelijkerwijs zijn enkele studies, zoals bijv. die over As en Sint-Huibrechts-Lille onder
een andere titel tevens als uitgave van de betreffende gemeentebesturen en plaatselijke
historische kringen verschenen.
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opbouw van een lemma geldende regels (keuze en normalisering van de
titelwoorden, lokalisering, etymologie e.d.). Voordat men deze 1788 lemmata van
het aansluitend op de blzz. 63-380 volgende ‘Verklarend glossarium’ nader
bestudeert, lijkt een blik op het laatste hoofdstuk van het boek nuttig (blzz. 381-406).
Het heet ‘Overzicht van het materiaal’ en geeft een beeld van de ‘belangrijkste
semantische velden’, d.w.z. de namen worden hier afsluitend nog eens groepsgewijs
voorgesteld, dus de namen voor bouwland, voor water, voor huizen enz., en wel
aan de hand van de meest frequente, meest typische grondwoorden in combinatie
met, wéér in groepsverband besproken, de meest gangbare bepalende elementen
(benoeming naar de bezitter, de grootte, de vorm van het perceel, enz.). Het
inleidende en het afsluitende hoofdstuk samen maken de toegang tot het glossarium
uiterst gemakkelijk, met name ook voor diegenen voor wie Overpelt en omgeving
als natuur-, cultuur- en namenlandschap nieuw zijn.
Opvallend aan het materiaal van het glossarium is bijv. de grote rol die
persoonsnamen bij de naamgeving spelen, waarbij vaak de psn. sec plus lidwoord
voldoende is: ‘Bampt genaempt den damis’ (nr. 241); ‘Land gen. het feijcken’ (nr.
325). Zo zijn, om maar een paar uit een lange reeks te noemen, Damis, Daris,
Feiken, Gielis, Ikman, Kelchterman, Kools, Peertijs (= Petrus Thijs) evenzeer
persoonsnamen als toponiemen, overigens persoonsnamen die Molemans in zijn
diverse bronnen ook inderdaad ‘belegt’ vond (het Slechte veld van 1789 bijv. blijkt
in 1720 Jacob Slechten veld te heten, vgl. nr. 1444). In een aantal gevallen, waar
deze ‘Belege’ kennelijk ontbraken en waar dan bij Molemans alleen met een
vraagteken of meestal niets over een anthroponym als mogelijke naamgevende
factor te vinden is, lijkt me deze mogelijkheid wel gegeven te zijn. Dat geldt bijv.
voor nr. 100: Baron, nr. 142: Bestman, nr. 435: Haak(sven), nr. 818: Klook, nr. 899:
Krol, nr. 1076: Lommert en nr. 1556: Tribel, allemaal, deels zeer frequente
achternamen in zuidnederlandse bronnen.
Een karakteristieke trek van het overpeltse onomastikon is ook de grote rol van
het toponymische element (het) opgenomen (nr. 1234), gesubstantiveerd verleden
deelwoord van ‘opnemen’ met de betekenis
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‘een perceel uit de gemene heide door koop verwerven en ontginnen’, dus wat
elders bijv. het slag of het toeslag genoemd werd. Opgenomen is uiteraard een vrij
jong element - ‘de opgenomen-toponiemen zijn legio vanaf de 18e eeuw’ (nr. 1234,
paragraaf 14) - en komt voor in alle mogelijke construkties zoals Derde Opgenomen,
Groot Opgenomen, Schansopgenomen enz.
Tenslotte nog een paar naamsverklaringen, waarbij Molemans een vraagteken
zet of men zelf geneigd is dit te doen (geen wonder bij 1788 nrs.). Nr. 72 Alsbroek:
het bepalende element staat hier inderdaad wel voor ‘els’, de boom. Nr. 671 Kamer
(t): Naast de aangegeven mogelijkheden zijn er nog andere zoals ‘deel’, ‘landmaat’
etc. die men bij Schönfeld, Veldnamen in Nederland, 1949, 111 vindt besproken.
Nr. 732 Kijkert: De meest overtuigende van de voorgestelde betekenissen is die
van ‘uitkijk’, zoals ook in Kijkman van het volgende lemma, of spreekt de ligging er
tegen? Nr. 920 Kuppen: Is de psn. Koppen(s) werkelijk de enige mogelijkheid? Ik
denk ook aan kop = ‘kleine hoogte’, ‘vorm’ en vooral ‘ligging ten opzichte van andere
percelen’ als ik lees dat de Kuppen ‘opt hoverseijnde’ liggen. Nr. 1332 Richt(en):
Dittmaier noemt in zijn Rheinische Flurnamen het element rech, recht en varianten
voor streepvormige, terrasachtige percelen, wat passender lijkt dan de betekenis
‘ruw, ruig’ < mnl. riuch e.v., ook en vooral met het oog op de andere richt-toponiemen
Achterste, Brede, Grote, Smalle en Voorste Richt.
Nedersaksisch Instituut
RU Groningen
R.A. EBELING

L. Koelmans, Inleiding tot het lezen van zeventiende-eeuws Nederlands
(Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht 1978; 50 blz.).
Naarmate het niveau van de (taalkundige) interpretatie van middel-nederlandse en
zeventiende-eeuwse teksten in de studie Nederlands verder daalt versimpelen de
hulpmiddelen (althans valt uit het laatste
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tot het eerste te besluiten): na ‘werkboeken’ met vragen die de student niet zelf
meer hoeft te bedenken, gevolgd door ‘vertaalboeken’ met voorbeelden van
standaardvertalingen en lijsten met de ‘goeie’ antwoorden op die vragen, vergezeld
van woordenlijsten met ‘pasklare vertaalwoorden’, is er nu dan ook, voor degenen
die helemáál aan 't lijntje van de meester willen beginnen, de hierboven genoemde
inleiding verschenen: een klein boekje, van omvang en formaat, dat in de eerste
plaats bestemd is voor zelfstudie van eerstejaarsneerlandici om de voornaamste
moeilijkheden bij het aanvankelijk lezen van 17e-eeuwse teksten te leren overwinnen.
Daartoe geven acht kleine hoofdstukjes een ‘systematisch overzicht van
leesobstakels’ die zich op het gebied van spelling en klankvorm, flexie, woordvorming,
syntaxis, woordenschat en interpretatie kunnen voordoen, alsmede een korte inleiding
tot de inleiding aan het begin en een hoofdstukje over bestaande hulpmiddelen aan
het eind. Daarin worden alleen het WNT, Van Dale, Van Sterkenburgs Glossarium
(zonder auteursnaam) en Weijnens Zeventiende-eeuwse Taal vermeld.
Het boekje biedt geen schematisch overzicht van de gesignaleerde moeilijkheden
in die zin dat men op z'n weg gevonden grammaticale kruksjes er makkelijk even
in opslaat, 't is een leerboek dat een student van begin tot end een paar keer goed
moet doorwerken om er zodoende achter te komen wat er wel of niet in te vinden
is. Verteltrant en -toon zijn daar ook op afgestemd. Zo besluit hoofdstuk vier met
‘Maar na zoveel curiosa sluiten we haastig dit hoofdstuk af’ (en dan volgt er een
bijna helemaal schone bladzij!) en ‘af en toe eens zo'n lange zin ontleden (...) kan
geen kwaad’ (p. 33).
Een opsomming van wat een andere opleider allemaal best zou hebben willen
missen c.q. er pijnlijk in mist heeft geen zin (élke beperkte keuze is tot op grote
hoogte willekeurig) en zou bovendien een inbreuk betekenen op de goede
(didactische) bedoelingen van de samensteller, die meedeelt dat een gestencilde
voor-uitgave goed ontvangen is, zij het niet door wie, kortom: het boekse zal zijn
weg wel vinden. Toch drie opmerkingen: de mededeling dat ook in het 17e-eeuws
oe en ou, bv. in genoech: genouch, net zo wisselen als bv. e en i in mest en mist
stijft studenten in de ook onder taalkundigen weer om zich
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heen grijpende verwarring van klank en letter; het kunstmatige verschil tussen hen
en hun is niet pas na de 17e eeuw ingevoerd (vgl. p. 18); deverbatieve adjectieven
staan in de tekst enige malen in de rode volgorde (bv. is verboden, p. 45; zijn
vertegenwoordigd, p. 49). Dat mag toch niet?
A. SASSEN

Paolo Ramat, Das Friesische. Eine sprachliche und kultur-geschichtliche
Einführung. Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.
Innsbruck 1976. 197 blz. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft
14).
Wie onder deze titel een leerboek in de Friese taal verwacht, zal teleurgesteld
worden. Onder ‘Das Friesische’ verstaat de auteur niet zozeer de taal als wel het
gehele complexe historische verschijnsel ‘Fries’ met al zijn archeologische,
historische, taalkundige en rechtshistorische aspecten. Hij heeft zich derhalve ten
doel gesteld, een beknopt maar zorgvuldig gedocumenteerd overzicht over de
tegenwoordige stand van het desbetreffende onderzoek te geven. Als limiet van het
betoog is het einde der Oudfriese periode gekozen. In overeenstemming met de
1)
opzet van de oorspronkelijke versie van het boek , die hoodzakelijk bestemd was
voor Italiaanse studerenden der germanistiek, wordt betrekkelijk veel ruimte besteed
aan de behandeling van de problemen van de Germaanse prehistorie, en het
Oudfriese tijdperk beslaat niet meer dan een derde deel van het eigenlijke betoog.
Daar staat tegenover dat het tweede deel van het boek (blz. 119-186) negen korte
Oudfriese tekstproeven met een zeer uitvoerig taalkundig kommentaar bevat.
Vergeleken met de Italiaanse uitgave is de volgorde der hoofdstukken dusdanig
gewijzigd dat een chronologisch samenhangend betoog ont-

1)

Il Frisone. Introduzione allo studio della filologia frisone. Firenze 1967.
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staan is, hetgeen de leesbaarheid en de overzichtelijkheid van het boek zeer ten
goede is gekomen. Verder is de bibliografie uitgebreid met de sinds 1967 verschenen
2)
literatuur .
Na een beknopt overzicht over de uitbreiding en funktie der moderne Friese
dialekten en over de geschiedenis der Friese taalwetenschap wordt eerst ingegaan
op het probleem van de oorsprong der Friezen (cap. 1). In hoeverre kunnen wij de
Frisii, die wij bij de antieke historiografen tegenkomen, met de Friezen van Wilfried
en Willibrord identificeren? Het is immers een bekend feit dat ethnische namen in
de loop der geschiedenis van inhoud kunnen veranderen. De vraag naar de culturele
continuïteit der Friezen is in eerste instantie een archeologisch vraagstuk. Terecht
waarschuwt Ramat voor een voorbarige identificatie van kultuur, stam en taal.
Desondanks meent hij de Frisii, die immers volgens Ptolemaeus en Tacitus de
kuststreek tussen Rijn en Eems bewoonden, zonder bezwaar in verband te kunnen
brengen met het zog. streepbandaardewerk uit de laatste eeuwen voor Chr., dat
vooral in Westergo voorkomt.
Dit houdt uiteraard nog niet in dat deze Frisii Germanen waren; dit gebied is
namelijk als Germaans kolonisatiegebied te beschouwen. De germanisering der
Frisii heeft zich blijkbaar in etappes, zonder grote kulturele omwentelingen voltrokken.
De vraag naar de herkomst der Friezen is dus volgens Ramat verkeerd geformuleerd:
de Friezen komen nergens vandaan, maar de Friese stam heeft zich betrekkelijk
laat gevormd uit verschillende, ook niet-germaanse, componenten. Deze constatering
zal de schr. door velen onder zijn Friese collega's bepaald niet in dank worden
afgenomen: volgens een Fries geschiedkundig standaardwerk immers zijn de Friezen
3)
‘het Germaanse volk bij uitstek’ .

2)

3)

Er ontbreken echter H.H. Munske, Der germanische Rechtswortschatz im Bereich der
Missetaten I, Berlin 1973; H.D. Meijering, De Willekeuren van de Opstalsboom, Groningen
1974; D. Hofmann, Philologie - besonders altfriesische Philologie - und Linguistik, in: Leuv.
Bijdragen 60 (1971) 204 vv.; id., Sprachimmanente Methodenorientierung sprachtranszendente ‘Objektorientierung’, in: ZDL 40 (1973), 205 vv.
D. Kalma, Skiednis fan Friesland, 3e druk Grouw 1965, blz. 8: ‘Derby is der reden om ek yn
letter tiid de Friezen as Germaensk folk by útstek to biskôgjen’.
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In taalkundig opzicht behoren de Friezen omtrent het begin van onze jaartelling tot
een grotere Germaanse taalgemeenschap die langs de gehele Noordzeekust, maar
ook in Zuid-Engeland, sporen heeft achtergelaten in de vorm van bepaalde
toponomastische karakteristika (cap. 2). Als men voor deze de term ‘Ingwaeoons’
wil gebruiken, moet men beseffen dat daardoor geen verband met de Inguaeones
van Plinius en Tacitus zal worden gesuggereerd. Het gebied in kwestie kan in ieder
geval niet zonder meer als ‘Fries’ worden aangeduid, vooral omdat deze
karakteristika over een gebied verspreid zijn dat groter is dan het Friese taalgebied
ooit is geweest. Ook hier zijn dus de bevindingen der historische taalkunde lijnrecht
in tegenspraak met de overtuiging van sommige Friese filologen voor wie het niet
alleen ‘onomstotelijk vaststaat’ dat het Friese gebied zich in de vroegste
4)
Middeleeuwen van Sleeswijk-Holstein tot Zeeuws-Vlaanderen uitstrekte , maar die
zich ook fel verzetten tegen het vervangen van de oudere term ‘Fries’ door
genuanceerde aanduidingen als ‘Ingwaeoons’, ‘Noordzeegermaans’ etc. Hoe
gemakkelijk men in deze kringen in romantische vervoering een tijdruimte van 1500
jaar overslaat, blijkt overigens uit het feit dat de term ‘Ingwaeoons’ destijds als ‘een
5)
aanval op de positie van het Fries’ werd beschouwd!
In het vervolg konstateert Ramat terecht dat het denken in de traditionele
‘Stammbaum’-kategorieën ons niet verder brengt als het erom gaat, de positie van
het Ingwaeoons binnen het Germaans en zijn relaties met de overige Germaanse
dialekten nader te bepalen. De moderne dialektologie immers heeft ons geleerd dat
de ontwikkeling van een taal niet per se van oorspronkelijke eenheid naar steeds
verdergaande differentiatie hoeft te verlopen, maar dat omgekeerd eenheidstalen
vaak het produkt zijn van vereffening en taalvermenging. Het Westgermaans kunnen
wij ons derhalve het beste voorstellen als een dialektgemeenschap waarbinnen de
relaties tussen de verschillende dialekten niet konstant waren. Zo gezien is het
Ingwaeoons ‘een rek-

4)
5)

‘Prof. dr. Buma van Fries instituut Groninger R.U.: “Friese taal heeft veel oudere rechten dan
het Nederlands”’, in: Nieuwsblad van het Noorden 2.10.1970.
W.J. Buma, Frieslands Runeninscripties. Inaugurele rede Groningen 1957, blz. 5.
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6)

bare term zonder al te preciese afbakening in de tijd of in de ruimte’ . De positie
van het Fries binnen het Ingwaeoons karakteriseert Ramat als die van de variant
die het dichtst bij het Scandinavische Noorden staat en die tegelijk opmerkelijk
conservatieve trekken vertoont (cap. 3).
Het vierde hoofdstuk bevat een kort overzicht over de Friese geschiedenis in de
Middeleeuwen terwijl hoofdstuk 5 de functie en inhoud van de Oudfriese teksten
behandelt. Nieuw in dit hoofdstuk is een toelichting van de begrippen Oost- en
Westfriesland. Deze paragraaf is waarschijnlijk op deze plaats ingelast omdat er in
de Italiaanse versie geen duidelijk beeld werd gegeven van de inhoud van deze
termen. Helaas is hier de onduidelijkheid alleen maar groter geworden, want de
schr. verwart blijkbaar Westfriesland (in Noord-Holland) met Westerlauwers Friesland,
dat hij in ‘het noordelijk gedeelte van de provincie Groningen’, dus op Oud-oostfries
taalgebied, lokaliseert.
Eveneens nieuw is een korte vermelding van de recente discussie over de
dialektische indeling van het Oudfries. De rec. had namelijk enkele jaren geleden
erop gewezen, dat de Oudfriese handschriften niet, zoals algemeen wordt
verondersteld, zonder meer lokaliseerbaar zijn: zij zijn over het algemeen niet
gewestelijke wetboeken, maar particuliere compilaties, die uit teksten van
verschillende herkomst en ouderdom werden samengesteld. Zij kunnen dus niet
7)
als basis dienen voor een dialektische indeling van het gesproken Oudfries .
Hiertegen brengt Ramat in dat een dialektische indeling van het Oudfriese taalgebied
om praktische en principiële redenen niet mag worden ontkend. Deze konstatering
berust echter op een principieel misverstand: Het ontkennen van de mogelijkheid
om een verband te leggen tussen bepaalde geschreven teksten en gesproken taal
komt uiteraard niet neer op het ontkennen van het bestaan van Oudfriese dialekten.
Het impliceert echter wèl dat het niet toelaatbaar is om vanuit deze teksten te
extrapoleren naar de gesproken taal. Dit zou overigens ook van toepassing zijn
indien de Oudfriese teksten wèl lokaliseerbaar waren, aangezien

6)
7)

A. van Loey, Schönfeld's Historische Grammatica van het Nederlands, 8e druk, Zutphen
1970, blz. xxxiii.
B. Sjölin, Zur Gliederung des Altfriesischen, in: Us Wurk 15 (1966), blz. 25-38; id., Einführung
in das Friesische, Stuttgart 1969.
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er geen theorie bestaat over de relaties tussen grafematische en fonematische
systemen. Het is waar dat in het verleden de historische dialektologen vaak met
argeloos gemak klank en teken identificeerden; intussen is echter het besef gegroeid
dat dergelijke extrapolaties atheoretisch, d.w.z. onsystematisch en speculatief zijn.
De gesproken Oudfriese dialekten zullen derhalve altijd buiten het bereik van
taalkundige analyse moeten blijven.
Hopelijk is uit dit beknopte referaat gebleken dat wij te doen hebben met een
goed onderlegd, voorzichtig afwegend betoog en dat men het over het algemeen
met de conclusies van de schrijver eens kan zijn. Als men desondanks het boek
slechts onder voorbehoud kan aanbevelen, ligt dit deels aan een zekere
8)
onnauwkeurigheid in de details , maar vooral aan de slechte kwaliteit van de
vertaling. Blijkbaar was de vertaalster niet voldoende vertrouwd met de materie.
Daardoor zijn er duistere of foutieve formuleringen ontstaan, die nauwelijks de auteur
9)
ten laste kunnen worden gelegd . Bijzonder vervelend is dat men bij bepaalde
geografische namen niet de moeite heeft genomen om na te gaan hoe de
gebruikelijke Duitse vormen luiden, maar òf de Italiaanse vorm heeft overgenomen
(Hunzing, Fiveling, Rüstring, Wurster) òf fantasievormen heeft bedacht (Hunsing,
Lauwer, Osterlauisch), verder dat Sprachwissenschaft en Linguistik doorgaans als
synoniemen worden behandeld.
De technische afwerking van het boek schijnt evenmin op een hoog peil te staan.
In het recensie-exemplaar ontbreekt blz. 26, in een ander geraadpleegd exemplaar
blz. 145; beide exemplaren vielen na slechts korte tijd te zijn gebruikt uit de band.
Kiel (B.R.D.)
B. SJÖLIN

8)
9)

Van de aangehaalde persoonsnamen zijn maar liefst 13 op een of andere manier verkeerd
weergegeven!
Enkele voorbeelden: ‘...würden wir die Rekonstruktionsmöglichkeiten der Archäologie
übertreffen’ (supereremmo ‘überschreiten’, blz. 25); ‘Die älteste Periode, die wir mit Hilfe der
Archäologie fassen können, ist das 8. Jahrhundert’ (‘per la Frisia olandese’ niet vertaald, blz.
27); ‘eine weit größere Bearbeitungstechnik der Metalle’ (una lavorazione dei metalli molto
più approssimativa, blz. 30); ‘bis eine neuerliche Plünderung der Wirtschaft dieses Ortes den
Todesstoß versetzte (economia! blz. 93); si trattava di uno spiazzo intorno ad un albero, anzi,
per la precisione, intorno a tre querce ‘handelt es sich um eine Baumlichtung, d.h. genauer
um drei Eichen’ (blz. 96).
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Karel van Mander (1548-1606), De Kerck der Deucht, uitgegeven en van
commentaar voorzien door Hessel Miedema en Marijke Spies.
Amsterdamse smaldelen 5, Thespa, Amsterdam, 1977. Prijs ƒ 12,50.
De schilder-dichter Karel van Mander richtte bij de intrede van het ‘gulden’ jaar 1600
een gedicht aan zijn vriend Cornelis Ketel, dat tien jaar later opgenomen werd in
Den Nederduytschen Helicon, maar waarvan in 1600 al een afzonderlijk uitgaafje
verschenen moet zijn. Het enig bekende exemplaar van die vermoedelijke editie
bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en ligt ten grondslag aan het
smaldeel dat door Hessel Miedema en Marijke Spies is opgetuigd. Het boekje is de
heruitgave van een eerder in eigen beheer uitgebrachte publikatie. De tekst van
Van Manders gedicht, De Kerck der Deucht, is ondergebracht in een los katerntje,
dat behalve een facsimile van het Brusselse exemplaar ook het gedicht van Ronsard
bevat dat Van Mander, zoals Marijke Spies ontdekte, in De Kerck der Deucht
imiteerde. Het boekje zelf behelst achtereenvolgens een ‘Inleiding’, een
‘Bibliografische aantekening’ aangaande het Brusselse unicum, een ‘Korte
inhoudsopgave van de Kerck’ en een uitvoerige ‘Commentaar’. Het geheel is een
bijzonder instructief werk, mede doordat de auteurs, in een gelukkige samenwerking
kunstgeschiedenis en neerlandistiek verenigend, bijna geen aspect onbesproken
laten. Een weinig bekend gedicht uit de belangrijke periode vlak vóór het optreden
van de grote zeventiende-eeuwers wordt ons hier op deskundige wijze onder de
aandacht gebracht.
Facsimileren levert niet altijd een leesbaar resultaat. De reproduktie van het
Sieck-troostigh Klinck-dicht van Ketel, gericht aan de zieke Goltzius, hier naar de
tekst in de Helicon afgedrukt (blz. 20), is in regel 13 niet helemaal te ontcijferen. In
het losse katern is de tekst van Ronsards Songe wel erg minuskuul uitgevallen. In
het recensie-exemplaar ontbreekt de aanhef van de Songe (titel en r. 1-14), die men
in de eerdere uitgave tegenover het begin van De Kerck kan aantreffen.
Soms zou ik in de inleiding enigszins anders formuleren dan de
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schrijvers gedaan hebben. Over de imiterende dichter van de renaissance heet het:
‘Slaagde hij er bovendien in, die meester te overtreffen, zijn stijl te verbeteren en
zijn beelden te verrijken, dan had hij zijn meester overtroffen’ (blz. 23). Zoiets kan
wel wat gelukkiger uitgedrukt worden. In verband met het imiteren van Ronsards
droom-gedicht lezen we: ‘Natuurlijk noemde Van Mander zijn voorbeeld niet:
diegenen voor wie het gedicht bestemd was kenden het werk van Ronsard goed
genoeg om de imitatie zowel als de emulatie te herkennen en te waarderen’ (blz.
24-25). Maar publiceren, zou ik willen vragen, doet men toch ook voor een ruimere
kring dan de ingewijden? Zo natuurlijk is het niet-noemen van het gevolgde voorbeeld
derhalve ook weer niet. In inleiding èn commentaar vinden we de bewering, dat er
op de naam van Ketel een woordspeling in het gedicht van Van Mander voorkomt,
die de associatieketen ketel-vat-vas-vates zou volgen (blz. 28 en 67). De meest
voordehandliggende woordspeling op Ketel in regel 106, waar de dichter spreekt
over een drank, ‘Wt eenen Ketel heet der liefden op-ghesoden’, vermag ik te
herkennen, maar uit welke elementen in de tekst de annotatoren de overige schakels
in de keten afleiden is mij volstrekt een raadsel.
De interpretatie verloopt wel vaker te vlot. In de commentaar bij r. 1 (blz. 44) heet
Hendrik Goltzius ‘de hoofdpersoon van de Kerck’. Maar dat Goltzius enige malen
met nadruk genoemd wordt betekent toch nog niet dat hij hoofdpersoon is? Ik kan
het niet zien. Als een reële persoon als zodanig fungeren moet, is het veeleer Ketel
(vgl. hieronder). Maar het is beter om de (personificatie van de) Deugd als
hoofdpersoon op te vatten: zij speelt de glansrol in Van Manders droom.
Een onwaarschijnlijke opvatting van de bedoeling van de auteur signaleer ik ook
bij de regels 68-69. Van de Deugd wordt daar verteld, dat ze bijzondere zorg koestert
voor haar vriend Goltzius. Ze heeft de Faam ernstig bevolen
66 Dat sy niet laten sal, soo haest sy siet verholen
Sijn lichaem in het graf, dat sy den naem terstondt,
Al levendich begraeft in aller menschen mondt
En vrijde van der doodt soo langh als op der aerden
70 Der consten deucht en lof werdt eenichsins in waerden

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

295
De commentaar gaat omstandig op de regels 68-69 in: de passage zou onduidelijk
zijn ten gevolge van het gebruik van En in r. 69. ‘De zin is zo te lezen alsof de Deugd
de Faam aanbeveelt, Goltzius' (goede) naam in de mond van de mensen te leggen
en hem daar in leven te houden zodat hij, d.w.z. Goltzius' naam, onsterfelijk wordt.
Tegen deze lezing valt in te brengen dat Van Mander elders geen goed woord over
heeft voor de eigentijdse Faam en dat hij hier bovendien een weinig exact beeld
zou hebben gebruikt door van begraven te spreken: begraven immers veronderstelt
dat het begravene onder de grond blijft en niet weer opduikt’ (blz. 58-59). Een
constructie met een aards en een onsterfelijk deel van de naam moet uitkomst
brengen: het lichamelijk deel van de reputatie wordt begraven, het onsterfelijk deel
gevrijwaard voor de dood. Maar dit is allemaal onnodig ingewikkeld. Uit de laatste
regels van bovenstaand citaat blijkt, dat Van Mander, zo hij al elders de aardse
Faam afwijst, hier in positieve zin over het voortbestaan van iemands reputatie als
kunstenaar spreekt: ‘zolang maar op aarde deugd en lof van de kunsten in ere
worden gehouden’. Verder deugt het uitgangspunt van de interpretatie van de
metafoor begraven niet, doordat het verband veronachtzaamd is: de naam van
Goltzius wordt direct na zijn dood levend begraven, en niet in de grond, maar ‘in
aller menschen mondt’. Dat levert een flinke kans op ‘weer opduiken’ en dat wil de
dichter nu juist ook zeggen. In de metafoor begraven is alleen het aspect van het
bewaard blijven geaktueerd.
In r. 124 en volgende is niet het schilderen van een allegorie (blz. 70-71), maar
van een zelfportret (door Ketel) aan de orde:
In spieghel siende hy naebootst' een mans ghestalt,
zij het dat de schone ‘Hemel-maecht’ die hem de spiegel voorhoudt een slang in
haar linkerhand heeft en twee duiven op haar schoot. De tekening van de situatie
waarin Ketel zichzelf portretterende wordt voorgesteld heeft dus allegorische trekken;
maar dat is wat anders dan dat de schilder aan een allegorische voorstelling bezig
is.
In r. 134 wordt m.i. te veel betekenis toegekend aan het feit, dat de naam Ketel
cursief gedrukt is. ‘De enige keren dat een eigennaam in de Kerck voorkomt is die
in klein kapitaal gezet’. Die enige keren
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zijn dan te vinden in r. 266 en r. 274. De cursieve naam zou daarom niet als
eigennaam, maar als woordspeling bedoeld zijn. De basis voor deze interpretatie
is nogal zwak. Het geval in r. 274 telt niet mee: daar staat het vierregelige onderschrift
geheel in cursief en is Ketels naam typografisch onderscheiden door klein kapitaal.
Blijft over het ene geval in r. 266; dit staat dan als enige voorbeeld tegenover de
cursieve naam in r. 134. Naar mijn mening hebben we in r. 134 eenvoudig met de
naam van Ketel te doen.
Bij het woord tijdtloos in r. 189 (‘O! stervich tijdtloos volck’) heeft de commentaar
ten onrechte de aanwijzing van Vermeer in zijn recensie van de eerste uitgave (NTg
67, 1974, blz. 249-51) laten liggen. De verklaring leest te veel in de tekst. Tijdtloos
is synoniem van ‘vergankelijk’, ‘slechts korte tijd op aarde verblijvend’.
Ook de interpretatie van r. 208 acht ik te zeer verricht vanuit vooropgezette ideeën
op grond van de lectuur van ander werk van Van Mander, en te weinig binnen de
context van de passage. Wellust laat hier iets zien van wat wereldse mensen denken:
‘wat baat het, z'n bezit voor anderen te sparen, als men zelf met de oude schuit van
Charon wegvaart’, d.w.z. ‘als men sterft’. Zo redeneren de zorgeloze verkwisters
die de Wellust onder haar volgelingen rekent. Ik kan er geen dubbele bodem in
herkennen.
Een laatste voorbeeld van overvragen van de tekst treffen we aan in de
commentaar bij r. 267 inzake de woorden ‘sweerelts oogh’, perifrase voor ‘de zon’.
‘Het is waarschijnlijk dat Van Mander een tweede bedoeling heeft door het oog van
de wereld hier te stellen tegenover het geestelijk oog van de visionair, van wie in
de eerste vijf regels van de Kerck sprake was’ (blz. 86-87). Deze uitleg ziet voorbij
aan het stereotiepe karakter van de perifrase. Maar bovendien wordt van de ‘ik’ in
de aanhef van het gedicht nergens het (visionaire) oog genoemd. De associatie van
de interpretator verloopt via het niet tot de tekst behorende begrip visionair, dat
afgeleid is uit de vermelding van de droom in regel 4.
Een enkele opmerking naar aanleiding van de inhoudsopgave van De Kerck der
Deucht op blz. 42. Daarin wordt als onderdeel vermeld
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133-142 }

Deucht spreekt tegen Ketel.

143-152 }
Deze aanduiding kan de verkeerde indruk wekken als zou Deucht zich alleen in
deze regels tot Ketel richten. Het is juister te zeggen dat Deucht zich hier over Ketel
uitspreekt. Haar toespraak tot hem omvat een veel groter deel, de regels 135-265,
zoals uit de aanloop tot die toespraak (r. 133-34) en de afsluiting ervan (r. 266)
zonneklaar blijkt. Voor de structuur van de tekst is dit van niet gering belang: heel
de uiteenzetting van de Deugd betreffende de Wellust is tot Ketel gericht, m.a.w.
het grootste deel van het droomprotocol (r. 133-265) betreft een aanspraak tot een
‘derde’, d.w.z. een ander dan de dromer zelf. De formele opbouw van de tekst is
drieledig: situatieschets ter inleiding (ochtend, dromen), r. 1-10; de droombeschrijving,
r. 11-265; een slotformule (ontwaken), r. 266-68. De droombeschrijving zelf geeft
achtereenvolgens een situatietekening van de plaats van ‘handeling’ (de berg met
de tempel van de Deugd), de beschrijving van de Deugd, haar eigenschappen en
haar vrienden (Goltzius!), vervolgens de introductie van Ketel, tot wie Deugd zich
dan voor de hele rest van de droom richt met woorden van lof en in het bijzonder
met het uitgesponnen exposé inzake de Wellust en haar loze praktijken, afgesloten
met een direct woord tot Ketel, waarin de zinspreuken van de vrienden die in het
gedicht vermelding vonden verwerkt zijn. Zoals in zoveel dromen in de literatuur
verloopt alles heel ordelijk en staan de dingen netjes op hun plaats.
Ondanks mijn kritiek op enige details en mijn reserve t.o.v. de neiging om de tekst
te overvragen kan ik het boekje aanbevelen als een interessante bijdrage tot de
studie van het werk van Van Mander en zijn kring.
Heiloo, juli 1978
L. STRENGHOLT
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L. Rens, Genres in het ernstige renaissancetoneel der Nederlanden tot
1625. Verslag van een onderzoek. Met medewerking van Drs. G. van
Eemeren. Hasselt, z.j. [1977]. Bibliotheek voor Literatuurwetenschap.
Prijs: 450 Belg. frcs.
Zoals de meeste literatuurhistorici met interesse voor de Renaissanceletteren bekend
zal zijn is, naar aanleiding van Smit's Akademievoordracht uit 1964 over Het
Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuurhistorie,
een ‘Antwerps centrum voor de studie van het Renaissancedrama in de Nederlanden’
opgericht. Dit heeft zich tot taak gesteld op grond van de model-vragenlijst uit Smit's
pleidooi dat toneel te onderzoeken. In 1972 werd daarvan in de NTg 65 (pag.
150-151) mededeling gedaan. Ruim vijf jaar later ligt dan de eerste publicatie in
boekvorm - enkele tijdschriftpublicaties van Rens in Dutch Studies I (1974) en
Streven (1975), één van Van Eemeren in SpL (1973) gingen vooraf - voor ons. Het
boek van 236 pags. in 6 hoofdstukken kan men als een tweeledig werk beschouwen.
Het eerste deel wordt dan gevormd door de hoofdstukken 1 t/m 4. Daarin wordt, in
1, het onderzoeksmateriaal qua omvang en aard omschreven, en de keuze ervan
uit het geheel van het overgeleverde corpus dramatische teksten verantwoord: 116
toneelstukken van ernstige aard met een zeker minimum aan formele kenmerken
die mogen gelden als renaissancistisch of, voor wie vertrouwd is met het ernstig
rederijkerstoneel in volle bloei, als modern. De hoofdstukken 2 en 3 bespreken
Smit's vragenlijst, de noodzakelijk geachte modificaties erin en de problemen die
zich voordoen bij de beantwoording ervan op grond van de gegevens die men in
de stukken vindt.
Rens en Van Eemeren hebben terecht het corpus dat Smit voor ogen stond
uitgebreid met spelen waarin overgangsverschijnselen te signaleren vallen: zo
kwamen ze tot opname van bijvoorbeeld bijna alle toneelwerken van Coornhert.
Evenzeer terecht, om Smit's hypothese dat rond 1620 een zekere stabilisatie in de
ontwikkeling van het ernstige toneel optreedt, te kunnen toetsen, hebben zij de
terminus ad quem van 1620 naar 1625 verlegd. Door een en ander vangt de lijst
der behandelde werken, in 1.6 gepresenteerd, nu aan met Coornhert's
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T'Roerspel van vóór 1567 en eindigt ze met Vondel's Amsteldamsche Hecuba, zijn
vertaling van Seneca's Troades, nog in 1625 ontstaan, zij het pas in 1626 gedrukt.
Wie het boek wil gaan lezen, zeker wie ermee werken wil, zij gewezen op het register
achterin, dat handiger is dan de lijst uit 6.1. om er de codenummers van de spelen
mee te leren kennen. Men vindt de stukken daar immers chronologisch per (in een
alfabetische orde opgenomen) auteur gerangschikt, en hoeft dus niet, om bijv.
Rodenburg 15 te herkennen, het grootste deel van de lijst in 1.6 door te nemen.
Alle 116 stukken zijn op nauwkeurig omschreven formele kenmerken onderzocht.
In hoofdstuk 4 vindt men het resultaat: een lijst van gegevens in een vast patroon,
voortvloeiend uit het vraagschema, in telegramstijl weergegeven. Zulk een lijst léést
men niet, maar kan en zal men raadplegen bij onderzoek van een of meer der
stukken in een genologisch interessekader. Daarbij zal men dankbaar gebruik
kunnen maken van de talloze verwijzingen naar de voorafgaande
hoofdstukparagrafen waarin de problematiek van de beantwoording per item
behandeld is.
Het zal duidelijk zijn dat kritiek op geleverde karakteristieken in hoofdstuk 4
gebaseerd zal moeten zijn op grondige kennis van de stukken. Dat zulke kritiek
mogelijk is valt te verwachten; het hierna gegeven voorbeeld bewijst tegelijk dat de
waarde ervan - althans in het kader van deze studie - erg betrekkelijk kan zijn. Het
betreft de Angeniet van Bredero (voltooid door Starter), in Rens' code: Bredero 5,
nr. 107 van de lijst, met de karakteristiek ervan op pag. 96. Naar ik elders hoop
duidelijk te maken is er in dit stuk sprake van zowel eenheid van tijd als van plaats,
de laatste dan in betrekkelijke zin. De eerstgenoemde eenheid kan en mag men
gerealiseerd zien bij de plausibele veronderstelling dat het derde bedrijf, dat zich in
de (mythologische) ‘hemel’ afspeelt, valt ‘binnen’ de tijd die op aarde tussen het
einde van II en het begin van IV minimaal moet verlopen. Dat hoeft niet meer dan
de nacht te zijn die ligt tussen de dag van I-II en die van IV-V, die wellicht zelfs
beperkt is tot de voormiddag ervan. In dit laatste geval zou de hele handeling zich
binnen 24 uur afspelen. De Inhoudt suggereert weliswaar dat er tussen IV en V
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een nacht verloopt, maar dat blijkt in het spel geenszins het geval te moeten zijn.
Er zijn meer discrepanties tussen Inhoudt en het stuk zelf gesignaleerd. Elimineert
men die nacht, dan is er sprake van maar één dag waarop IV en V zich afspelen.
De eenheid van plaats, die men zou kunnen formuleren als ‘rondom Angeniet's
huis’, wordt gerealiseerd mits men, als de auteurs Rens en Van Eemeren bij de
eenheid van Geeraerdt van Velsen ook doen, accepteert dat de ‘hemel’ ‘opengaat
boven’ de plaats van handeling op aarde (vgl. pag. 59, sub 3.11). In de tekst van
het spel staan nogal wat verzen die geen alexandrijnen zijn. En pastorale scènes
als de karakteristiek vermeldt, vindt men er niet in: alle personages zijn burgerlijk,
alle scène's op aarde spelen zich af in de stad waar Angeniet's huis in staat, vaak
in de tuin. [Dit laatste gegeven bracht Ten Brink in zijn monografie over Bredero
ertoe op te merken dat daardoor de personages als herderlijke figuren worden
aangeduid, zoals hij de galante redekavelingen en tussenkomst van goden als de
‘meest gewone verschijnselen eener pastorale’ in de Angeniet dat spel tot een
pastorale ziet maken. Een en ander kan toch onze instemming niet (meer?) hebben,
noch ons doen concluderen dat er pastorale scènes in de Angeniet aanwezig zijn].
Neemt men aan dat deze kritiek juist is, dan veranderen, in het hierna nog aan de
orde te stellen hoofdstuk 6, van Angeniet het ‘kengetal’ en dus dat van de ordening,
beide in hun 4e en 5e cijfergroep; diensvolgens ook de beide indices: zij worden
resp. 8/1 en 3/2. Naar men controleren kan valt dan de Angeniet nog steeds onder
de groep spelen 6.2.1.4, de ‘renaissancistische, maar niet-klassieke romaneske
spelen’. (Terzijde: in deze paragraaf 6.2.1.4 treft men een der weinige, althans door
mij opgemerkte, (druk)fouten aan: in de laatste zin ervan leze men ‘2 van de 4
spelen’).
Het eerste deel van het boek bevat wat Smit zich voorstelde als het basiswerk
van een team neerlandici gedurende enkele jaren. Kan men het - als schrijver dezes
- eens zijn met het uitgangspunt, de zinvolheid van een poging op grond van formele
elementen die samenhangen met theorieën van de Klassieke Oudheid en de
Renaissance betreffende het ernstige toneel, tot een genre-indeling van die
toneelprodukten te komen die de vormveranderingen ervan in de loop der
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tijden inzichtelijk kan maken, en zo voeren kan tot beter begrip van wat met de
spelen afzonderlijk beoogd en bereikt werd, dan rest voor de hoofdstukken 1 t/m 4
nog slechts detailkritiek. Als zodanig vallen de volgende opmerkingen dus te
kwalificeren: nu en dan treft men - ondanks de zorg voor objectiviteit, in de Inleiding
terecht als belangrijk voordeel van de gevolgde methode gestipuleerd - een mening
zónder nadere adstructie aan. Zo wordt op pag. 12 de opname van Lucelle (=
Bredero 4) in het corpus weliswaar als problematisch aangediend, maar ondanks
Zaalberg en Grootes, meer vermeld dan verdedigd. Het zelfde kan m.m. gezegd
worden met betrekking tot de kenschets van de Angeniet bij de bespreking van de
problematiek rond de stof-vraag, op pag. 34. Op pag. 60 wordt bij de aard van het
medium voor de spelen van Coornhert gesuggereerd dat ze alle in vrije
heffingsverzen geschreven zijn; hoofdstuk 4 maakt op pag. 68 duidelijk (sub 5.B en
7.B) dat dit ten onrechte gebeurd is.
Met dit al blijft naar mijn mening bestudering van het eerste deel, het eigenlijke
verslag van het onderzoek, vruchtbaar, met name voor wie de resultaten van het
tweede deel op hun waarde wil toetsen. Gewezen zij bijvoorbeeld op de bladzijden
die handelen over de moeilijkheden het begin en de afloop van een stuk te
karakteriseren (39-46), over die bij vaststelling van de eenheid van toon (50-52) en
van handeling (52-58), en die over de rubricering van bovennatuurlijke elementen
(62-64).
Het tweede deel, de hoofdstukken 5 en 6, bouwt voort op de gelegde, in 4
gepresenteerde basis. Er worden ‘Bouwstoffen voor een geschiedenis van het
vroege Renaissancedrama in de Nederlanden’ aangedragen, resp. stappen gedaan
op de weg ‘Naar een nieuwe genologische indeling’. Beide hoofdstukken - met
uitzondering van de ‘Schets van de genologische ontwikkeling’ (6.2.2.) - bewerken
het in hoofdstuk 4 gegeven materiaal, en zijn in die zin volledig eigen werk van de
twee Zuidnederlandse onderzoekers. In hun Inleiding merken zij (op pag. 8) nl.
terecht op dat Smit geen aanwijzingen heeft gegeven voor de manier waarop de
globale groepering der stukken - als voorlopig einddoel op de weg naar een nieuwe
genre-indeling -
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uit de indelingskarakteristieken tot stand kan komen. Ik ben van mening dat de
auteurs zinvol een weg daarheen in het materiaal gevonden hebben. Hoofdstuk 5
levert m.b.t. de lijst en de indelingskarakteristieken een reeks bijprodukten - zo
geheten omdat het hoofd-produkt een genre-indeling binnen het corpus is - veelal
in de vorm van cijfermateriaal (in absolute getallen en percentages), voorafgegaan
door daarop steunende synthetische bevindingen. Men vindt er o.a. een verrassing
als de vaststelling met betrekking tot allegorische gedeelten in de stukken uit het
corpus (op pag. 119) die ertoe leiden zal dat men - zoals Rens-zèlf al in zijn artikel
over Hooft 4 (= Geeraerdt van Velsen) in Raam 81 (1972, 32-43) heeft gedaan het allegorische óók in de literatuur erkent als een evenzeer 17e-eeuws, en geenszins
als een per definitie archaisch verschijnsel; een aansporing tot voorzichtigheid inzake
het waarde hechten aan een term als tragicomedie bij de bepaling van de aard van
een stuk, te lezen in het commentaar bij de genre-aanduidingen (pag. 108-112);
een genuanceerde bespreking van de kwesties rond de eenheid van toon (pag.
142-143); en een Excurs over de ‘choroïden’ (een nieuwe term van Rens voor de
verschillende varianten in de aanwending van het Koor in deze fasen van de
ontwikkeling naar het classicistisch koor) met het signaleren van (tòch!) een navolging
door Hooft van Vondel (pag. 135-138). De sub-periodisering die men in de
‘Bevindingen’ ziet gehanteerd, wordt op pag. 101-102 gegeven; de volledige
verantwoording ervan is eigenlijk eerst te vinden in het laatste hoofdstuk.
Dit hoofdstuk 6 is dan ook het pièce de résistance van het boek. De erin
gepresenteerde genologische indeling baseren de auteurs op een dubbele schaal
waarin de indelingskarakteristieken geplaatst worden via een methode die zij op
pag. 166-170 schetsen. Zo werkend, vermijden zij op mijns inziens gelukkige wijze
een categorisering, met subjectieve begrenzingen, vóóraf - en tegelijk een binding
aan aanvechtbare of omstreden begrippen. Van deze laatste categorie treft men er
in de - op het eerste gezicht wellicht afschrikwekkende - ‘Chronologische lijst van
de spelen met kengetal enz.’ (pag. 177-180) en de tabellen (pag. 181-187), geen
enkele aan. Maar wèl - misschien praktisch onvermijdelijk? - in de térmen (op pag.
167)
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van de schaal die tenslótte opgesteld wordt in ordenings-cijfers. Gelukkig blijken
deze termen - ‘proto-renaissancistisch’ en ‘maniëristisch of barok’ - in het vervolg
niet meer te worden gebruikt, noch, voor zover ik zie, op enigerlei wijze invloed op
de formuleringen te hebben uitgeoefend.
De bedoelde dubbele schaal is die van renaissancistisch/archaisch en klassiek
(= beregeld)/vrij. Alleen op grond van deze 4 soorten kenmerken wordt een ‘Voorstel
van een genologische indeling’ gepresenteerd, waarin dan de 116 spelen in 14
groepen (enkele maar één spel bevattend!) blijken te kunnen worden verdeeld.
Tot welke verrassende (ja, soms ietwat vreemde) resultaten een en ander voert
ziet men in de volgende voorbeelden. De ‘tragicommedia pastorale - in - vertaling’
die Vander Eembd's Den Getrouwen Herder uyt Arcadien (= Van der Eembd 1) is,
vindt men er onder de ‘klassiek romaneske mengspelen’, in gezelschap van bijv.
het Treur-spel van Rodd'rick ende Alphonsus (= Bredero 1); Rodenburgh's omwerking
van Vander Eembd's basis-tekst (Guarini's Il Pastor Fido), Anna Rodenburghs
Trouwen Batavier (= Rodenburgh 1), ziet men in het ‘eigen’ genre van deze auteur,
dat der ‘vryagie-spelen’ figureren, terwijl Hooft's Granida (= Hooft 3) een ‘klassiek
treurspel zonder eenheden (met blij-einde en romaneske stof)’ moet heten. Een en
ander maakt duidelijk hoe men voortdurend voor ogen moet houden dat de beperking
van het onderzoek tot de formele kenmerken karakterisering der stukken mede op
grond van de thematiek uitsluit. Dat ook de auteur(s) zelf daarmee (toch) niet altijd
gelukkig zijn, lijkt te mogen worden verondersteld als men leest hoe ze met betrekking
tot Vander Eembd's zojuist genoemd spel toch denken aan afzonderlijke plaatsing
als pastorale; trouwens ook als men zich herinnert hoe Rens in SpL 14, 201-214,
een pleidooi voor Granida als een (ongewone) variante van de pastorale heeft
gehouden.
Wat zo'n herderspel naar de mening van de auteurs dan precies is maken ze niet
duidelijk (dit geldt ook voor ‘burleske satire’ als aanduiding waarmee apartstelling
van de Angeniet mogelijk wordt geacht, in 6.2.1.4.). Zo'n pastorale lijkt meer dan
alleen door het thema bepaald: op pag. 12 immers wordt gewezen op ‘de wijze van
de pas-
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torale’ (zonder dat uitgelegd wordt hoe dat is) waarop het tragische in (Rodenburgh's)
vryagie-spelen functioneert; ook op pag. 34 wordt, nu adjectivisch, ‘pastoraal’
gebruikt, daar waar sprake is van de onmiskenbare pastorale inslag in het Batavierse
Vryagie-spel, dat elders (op pag. 25) een wezenlijk in het burgerlijk-landelijke
getransponeerde pastorale wordt genoemd.
Die opmerking met betrekking tot de Getrouwen Herder van Vander Eembd als
tóch wel een pastorale, lijkt me een ten onrechte niet afgehecht, los draadje in het
(genologisch) weefsel dat aangeboden wordt. Trekt men er aan dan raakt weliswaar
niet het hele weefsel los - de aandacht voor het pastorale op het toneel lijkt in
Nederland te dateren van (veel) later dan 1625, de gekozen terminus ad quem maar het vestigt wel de aandacht op een belangrijke beperking van de methode.
Een andere beperking die aandacht verdient, is die van het materiaal: er zijn
alleen Nederlandstalige ernstige spelen in het corpus opgenomen. Wie met de
resultaten van het onderzoek werken wil aan een geschiedenis tot 1620-1625 van
de (al dan niet gemodificeerde) voorgestelde (sub-)genres om zo helderder zicht
op (het ontstaan van) de afzonderlijke specimina te komen, loopt het gevaar die
geschiedenis en ontwikkeling als autonoom binnen het Nederlandse taalgebied te
zien. De auteurs wijzen nergens expressis verbis op dit gevaar, maar ontlopen het
gelukkig wel in hun voorlopige ‘schets van de genologische ontwikkeling’. Daarin
immers betrekken zij van meet af aan het schooldrama, later de neolatijnse drama's
van Grotius en Heinsius, alsmede invloeden uit andere taalgebieden, met name
Frankrijk en Spanje, zonder daarop uitgebreid in te (kunnen) gaan. Een ‘definitiever’
beschrijving van die ontwikkeling kan pas volledig verantwoord gegeven worden
als soortgelijke materiaalverzamelingen zijn aangelegd voor álle dramatische
produkten in ons taalgebied uit de betreffende periode, en in de
Renaissance-brongebieden; want wie kan met recht a priori beïnvloeding door
niet-ernstig en uitheems toneel uitsluiten? Maar voor het zover is....
Intussen mogen we blij zijn met Smit's initiatief en het thans verschenen boek dat
er een vrucht van is, de uitwerking in déze vorm, maar - hopelijk - een voorlopige
uitwerking. Zélf immers wijzen de
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auteurs, in hun bespreking van de beperkingen hunner methode op pag. 170, op
de in Dutch Studies I gepubliceerde uitgebreidere vragenlijst die een grondiger
aanpak mogelijk maakt. Gezien de gesignaleerde beperkingen lijkt een onderzoek
waarbij méér rekening gehouden wordt met inhoudselementen wenselijk. Toch
bieden de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten reeds nu gelegenheid de
bekende maar nog vage contouren van een genologische ontwikkeling wat scherper
in beeld te krijgen, dat wil zeggen: hier en daar accenten te leggen, en nieuwe
vragen te stellen, of oude exacter. Ons gezicht op de bruisende halve eeuw (ruim
genomen) rond 1600 - tijdperk van de intocht der Renaissance in de cultuur der
Nederlanden - is, op het deelgebied der ernstige toneelliteratuur voor zover in druk
of handschrift overgeleverd, weer wat helderder geworden. In dat helderder licht
ziet men o.a. beter het belangwekkende van de oude Duym, van zijn meest moderne
stuk, Den Spieghel des Hoochmoets (= Duym 6) uit 1600 (zijn Troades-vertaling),
en het merkwaardige van zijn kreeftgang qua moderniteit met de publicatie van zijn
tweede zestal spelen in het Ghedenck-Boeck uit 1606. Meer oog krijgt men erin
voor het bijzondere van Spiegel's Numa (= Spiegel) uit 1580. Nog scherper ontwaart
men de grootheid van Hooft, van zijn succesvolle bewijs van prioriteit met de
Geeraerdt van Velsen (= Hooft 4) in 1613 geleverd, vlak na het merkwaardige
Pascha (= Vondel 1) uit 1610/12 van de rivaliserende Vondel. En duidelijker dan
ooit voor dezen de toch maar betrekkelijke importantie van de, voor Nederlandse
begrippen zeldzaam, grote produktiviteit van Rodenburgh.
augustus 1978
P.E.L. VERKUYL
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L. Strengholt, Dromen en denken; Constantijn Huygens over dromen
en denken en dichten; Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van vóór
circa 1770 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 2 december
1977. Buijten & Schipperheijn. Amsterdam, 1977. [Prijs: ƒ 7,50].
Huygens, die zijn leven lang door dromen gekweld is geweest, heeft zich in de
poëzie van zijn latere jaren herhaaldelijk en met nadruk over dat verschijnsel
uitgesproken. Aan de hand van een aantal welgekozen citaten maakt Strengholt
duidelijk hoe de dichter tegen dromen aankeek. Daartoe schetst hij eerst de
opvattingen van ontwikkelde tijdgenoten als Van Beverwijck, Boxhorn en Vossius.
Huygens geeft van een voor zijn tijd verrassend nuchtere visie blijk als hij aan dromen
niet de minste waarde hecht. ‘Dromen’ is voor hem gelijk aan ‘denken’, maar daarmee
bedoelt hij niet het rationele, logische denken, maar de stroom van gedachten die
ons onophoudelijk door de geest gaat. Zowel het dromen in de slaap als dit denken
wanneer men wakker is, komen volgens hem voort uit de menselijke geest als die
zonder controle van de ratio werkt. Strengholt schrijft Huygens' kritische instelling
aan diens geloofsovertuiging toe: Calvijn en Marnix gingen hem hierin voor. In het
laatste deel van zijn betoog legt de spr. een verbinding tussen Huygens' opvatting
over het dromen en die over het dichten. Zo gauw een verzenmaker terwille van
het rijm aan de waarheid en de werkelijkheid tekort doet door zijn ratio buiten werking
te stellen, bevindt hij zich op het niveau van het dromen. Dichten in de ware zin van
het woord berust immers op een harmonieus samengaan van ‘voetmaet, rijm’ èn
‘reden’.
Dat Strengholt met grote kennis van zaken spreekt, zal ieder die zijn rede leest
duidelijk zijn. Toch zijn er een paar kanttekeningen te maken, lijkt me. In een van
de geciteerde gedichten (ed. Worp VII, blz. 139) wordt de ondoorzichtige realiteit
van alle dag met de chaotische wereld van de droom vergeleken en vraagt Huygens
zich af of de eerste al niet even irreëel is als de andere. Volgens de bespreking
wordt de ijdelheid van de wereld in het gedachtenklimaat van dit gedicht op één lijn
gesteld met de ijdelheid van de droom (blz. 16).
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M.i. wil de dichter hier echter minder wijzen op de ijdelheid van wat we dromen en
wat we in de werkelijkheid waarnemen dan op de verwarde en verwarrende indruk
die beide op ons maken. Bovendien heeft de term in de beide gevallen niet dezelfde
betekenis, want gaat het bij de ijdelheid van de droombeelden om de
nietswaardigheid ervan, de ijdelheid van de wereld heeft betrekking op de
vergankelijkheid van al het aardse (zie de catalogus van de tent. ‘IJdelheid der
ijdelheden; Hollandse Vanitas-voorstellingen uit de zeventiende eeuw’ in de Lakenhal
te Leiden, 1970). In verband hiermee verwijst noot 27 naar het bekende motief van
‘homo bulla’ (de mens [is] een zeepbel), maar daarbij ligt het hoofdaccent naar mijn
mening niet zozeer op de bedrieglijke schijn of de vergankelijkheid als wel op de
broosheid van het menselijk bestaan. Nu valt het niet te ontkennen dat de drie
motieven nauw verwant zijn en elkaar op meer dan één punt raken, maar terwille
van de duidelijkheid is het zaak ze zo goed mogelijk uiteen te houden. Hoewel het
bij Strengholt niet aan de orde komt, wil ik terloops op een vierde wijzen, dat met
de genoemde samenhangt: dat van 's mensen leven op aarde gezien als toneelspel.
Wat de toeschouwer op de planken ziet is spèl en schijn - maar in zekere zin tevens
werkelijkheid, namelijk in geconcentreerde vorm -, terwijl wat de mens voor realiteit
houdt, in wezen zinsbegoocheling is, schijn, en wat hij doet, een spel.
Duidelijker had kunnen uitkomen dat Huygens voor zijn ideeën omtrent dromen
en denken in hoge mate van Descartes afhankelijk is. Er wordt weliswaar vermeld
dat de Fransman evenals Huygens alle werkzaamheid van de menselijke geest met
‘denken’ aanduidt, maar er wordt niet bij gezegd dat ook hij dromen en gedachten
van generlei waarde acht als men de zekerheid van betrouwbare kennis verwerven
wil: ‘Car enfin, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous ne nous devons
jamais laisser persuader qu' à l'évidence de notre raison’ (Discours de la méthode,
aan het slot van Quatrième partie).
In aansluiting bij wat hij over Huygens' denkbeelden omtrent het dichterschap
meegedeeld heeft, neemt Strengholt aan het slot van zijn rede principieel stelling
tegen de gedachte dat de dichter als autonoom kunstenaar een eigen werkelijkheid
schept. Ik kan me voorstellen dat
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hij bij de aanvaarding van zijn taak de behoefte gevoeld heeft een dergelijke
beginselverklaring af te leggen, maar omdat de tijd hem ontbrak ze toe te lichten of
uit te werken, komt ze wat in de lucht te hangen. Dat is jammer. Ik zou namelijk
graag willen weten welke consequenties de conceptie van de niet-autonome dichter,
die ‘de grondslag dient te vormen voor een verantwoorde beoefening van de
literatuurwetenschap’ (blz. 24), voor de bestudering van met name niet-gelovige
dichters heeft.
Inst. De Vooys
Utrecht
W. VERMEER

S. Theissen, De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
(= Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van
het Nederlands XIII). Uitgegeven door het Belgisch Interuniversitair
Centrum voor Neerlandistiek, met de steun van het Belgische Ministerie
van Openbaar Onderwijs. (Luikse dissertatie). Z. pl., 1975. 656 blz.
Nauwelijks had de glottagogie zichzelf ten doop gehouden, of daar diende zich al
een glottagogoloog aan. In een proefschrift, zo luxueus uitgegeven of het een
jubilerende multinational gold, door de ruime druk ‘lekker weglezend’, zodat men
tegen de papierberg van 2 kg niet hoeft op te zien.
De promovendus had in het jaar van de verschijning, op het Filologenkongres in
Gent, de neerlandici al een voorproef van zijn publikatie gegeven (Handelingen van
het XXXste Vlaams Filologencongres, 98-103). Bij die gelegenheid maakte hij zich
en zijn gehoor vrolijk over de interne inkonsekwenties en onderlinge tegenspraken
die men in onze woordenboeken aantreft wanneer woorden bestempeld worden als
germanismen. In zijn zwaarwichtige boek heeft hij behalve de woordenboeken ook
puristische handleidingen van verschillend niveau betrokken in de diskussie,
waardoor het aantal zon-
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derlinge gevallen groter, maar de reden tot verbazing minder wordt.
In de inleiding deelt de Schr. zijn oogmerk mee: ‘de inburgering van de
germanismen in de woordenschat sinds Moortgat (nl. Germanismen in het
Nederlandsch door A. Moortgat, Gent 1925. - Rec.) te bestuderen’. (De purist die
zich stoot aan dit germanisme inburgering moet, eer hij zich opnieuw ergert of het
boek in preutse verontwaardiging voorgoed sluit, blz. 381 maar opslaan, waar hij
leest dat het woord ‘door al de puristen gebruikt’ wordt). De ‘bronnen’, d.w.z. de
germanismen signalerende werken en werkjes, zijn ten eerste het maandblad Onze
Taal en twintig boeken en brochures van ‘puristen en/of taalkundigen’, uiteenlopend
van Damsteegt tot Haje, van Kruisinga's Het Nederlands van nu tot de vele malen
herdrukte lijst Taalzuivering van het A.N.V., van het proefschrift van J. Leest tot
Allerlei taalkwesties van J.A. Meijers. Tussen Noord- en Zuidnederlandse publikaties
is evenwicht betracht. 't Is vreemd dat stijlboekjes voor de school, die toch zo'n
invloed kunnen hebben, buiten beschouwing zijn gelaten, en dat de strenge
Taalkundige en andere wenken voor medewerkers en correspondenten van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, waaraan indertijd o.m. J.H. Kern, C. Easton en M.
van Blankenstein hun krachten hebben gegeven, dr. Theissen even onbekend
schijnen te zijn gebleven als de soortgelijke brochure die F.B. Bakels nog na de
oorlog heeft geschreven als opvolgster van een kleine redaktiehandleiding voor het
Algemeen Handelsblad. Ik schrijf ‘nog na de oorlog’, omdat de wind bij de media
nu uit een zo heel andere hoek waait.
De tweede kategorie ‘bronnen’: de woordenboeken. Hier wordt het duidelijk dat
wij iemand in ons midden hebben die het ekwivalent van de twalef heldendaden
van Herakles heeft verricht. Hij heeft zes woordenboeken, van de Grote Van Dale
tot de twee kleine Weijnens, doorspeurd om op te tekenen welke trefwoorden
gekwalifieerd werden als germanismen, of ook, als ze in andere bronnen dit
kaïnsteken hadden meegekregen, door een lexikograaf achterwege werden gelaten.
Dat onderzoek heeft dr. Theissen maar liefst in een aantal drukken verricht: in
Koenen vijfmaal, in Kramers viermaal, in Van Dale en Verschueren driemaal, met
incidentele controle in tussenliggende
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edities. Dikwijls heeft hij ook opgezocht wat het WNT dervan zei. Zelfs heeft hij
Jansonius en Van Gelderen-Van Beckum-Wallis erbij betrokken; zonde van de tijd,
zou men zeggen, want die kunnen zich geen kieskeurigheid veroorloven, ze dienen
ieder woord op te nemen dat voldoende kans heeft, door een gebruiker te worden
opgezocht, ook al is het een aliënisme om met geen tang aan te pakken.
Bij het ‘materiaal’ waaraan hij de macht van het purisme wou toetsen, de dag- en
weekbladen, heeft de Schr. zijn kracht meer in de beperking gezocht. Vijf nommers
van vier Nederlandse en vier Vlaamse kranten, en van twee weekbladen uit elk van
beide landen zoveel afleveringen als hij in 42 uur lezen kon. Het werk kostte hem
hier extra-veel tijd, doordat hij, zoals hij op blz. 17 laat doorschemeren, de bladen
eerst moest lezen om de inhoud, en ten tweeden male om naar voorbeelden te
zoeken. Terwijl het onderzoek van de ‘bronnen’ diachronisch gericht was, immers
liep van Moortgat tot nu, blijkt dat van de kranten en tijdschriften synchronisch; het
begint bij 1970 en het heeft de gegevens geleverd voor kwantitatieve bewerking.
In de 568 bladzijden van zijn centrale hoofdstuk, ‘Evolutie van de germanismen
in de woordenschat’, bespreekt dr. Theissen, telkens in alfabetische orde,
achtereenvolgens de afleidingen (zoals minstens, zijdens), de samenstellingen
(verdeeld in: substantief + participium, b.v. doelgericht, noodgedwongen; adjektief
+ substantief, b.v. grootstad, kleinkunst, en ‘andere samenstellingen’, b.v.
kapitaalintensief, omscholing), de ongelede woorden en de uitdrukkingen en ten
slotte nog vijf groepen van minder belang, zoals germanismen ‘die slechts door één
bron vermeld worden’ of als zodanig niet door de woordenboeken, maar wel door
puristische gidsen worden aangewezen. Om een indruk te krijgen van de
ingewikkeldheid van het onderwerp én van de gave van de Schr. om
overzienbaarheid te scheppen, zou men b.v. het uitvoerige artikel neven- (222-227)
kunnen bestuderen. Het gaat uit van een aanhaling uit het WNT waarin de twee
betekenisnuances die ik kortheidshalve aanduid met ‘gelijkwaardig’ en
‘ongelijkwaardig’, onderscheiden worden, en alleen de samenstellingen van de
tweede soort als ‘nabootsingen van Hoogduitsche woorden’ beschouwd. De 135
samenstellingen ordenende naar hun beoordelingen
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door woordenboeken en zuiveraars en naar hun voorkomen in het ‘materiaal’, de
geraadpleegde kranten en tijdschriften, komt de Schr. tot vier konkluzies, die samen
13 regels druks in beslag nemen. Een daarvan vraagt aandacht voor de
omstandigheid, dat de samenstellingen die het ‘meest besproken’ zijn in de
woordenboeken en handleidingen, in het materiaal uit dag- en weekbladen zelden
of nooit zijn aangetroffen: nevenproduktie b.v. Dit kan er uiteraard op wijzen, dat er
naar de puristen geluisterd wordt, of ook, dat zij groot gelijk hebben doordat ze juist
misbare neologismen afwijzen. De Schr. maakt geen van deze gevolgtrekkingen.
Wel konkludeert hij uit de frekwentie van de niet als germanismen gesignaleerde
samenstellingen tot de vruchtbaarheid van deze prefigering. Gelukkig voor
taalbeheersers besluit hij: ‘het aantal vb. per samenst. is toch te gering om te kunnen
beweren dat deze samenstellingen of sommige ervan als ingeburgerd moeten
worden beschouwd.’ (227)
Ook overname is een voorbeeld van een doorvrocht artikel (95-98). Men leert
o

eruit dat 1 niet alle woordenboeken evenveel betekenissen aan het woord
o

toekennen, 2 Koenen-Endepols het van 1921 tot '35 aanvaardt, in '40 en '47 als
germanisme afkeurt, in '52 het als zodanig duldt, maar van '60 af het weer zonder
o

afkeuring aanvaardt, 3 in krant en tijdschrift overname veel gewoner is dan
overneming, in het bijzonder in samenstellingen.
Zoals reeds aangeduid, wordt het slot van de hoofdmoot gevormd door de etyma
die slechts in één bron als germanisme bestempeld worden of waar ondanks
signalering door puristen geen der geraadpleegde woordenboeken ‘germ.’ bij zet
(560-590). Het veronderstelde Duitse voorbeeld wordt telkens toegevoegd, veelal
ook een geopperd purisme en waar nodig de bron voor de signalering. Een overvloed
van voetnoten biedt even pikante lektuur als de tabellen zelf.
Deel III, ‘Conclusies’ (591-634), is in tien hoofdstukken verdeeld, beginnende met
‘Definitie en criteria van de germanismen’. De geleerden blijken het hier niet eens
te zijn, om maar te zwijgen van de ongeleerden. De Schr., die tot dusver zijn oordeel
op zijn hoogst verraden heeft door uitroeptekens bij citaten (waar ze niet dezelfde
funktie hebben als in de weergave van een partij schaak), wordt nu
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duidelijker. Het (afgezien van het te onduidelijke begrip ‘taaleigen’, voor ieder kritisch
taalgebruiker, -beoordelaar en -leraar aanvaardbare) ‘drievoudig kenmerk voor
afkeurenswaardige germanismen’ van Matthias de Vries wijst hij in aansluiting bij
C.G.N. de Vooys af, zonder andere grond dan dat dergelijke barbarismen toch veelal
in zwang raken. De lezer begrijpt nu, dat dr. Theissen onder germanismen alleen
die navolgingen van het Duits verstaat, die niet algemeen gebruikelijk zijn.
Het volgende hoofdstukje, ‘Criteria voor de inburgering van de germanismen’,
berust op de kwantitatieve gegevens die de Schr. heeft gerangschikt en bewerkt.
Het derde, ‘Het standpunt van de puristen’, loopt uit op een groepering van de
‘bronnen’ in drieën: die waar ‘nogal strenge, soms verouderde maatstaven’ toegepast
worden, degene die ‘veel genuanceerder (oordelen) en zich vooral door het gebruik
(laten) leiden’, en De Vooys en Royen, die ‘soms aan purisme (doen)’, maar ‘meestal’
kritiek leveren op de lijsten en de criteria van de puristen. Het vierde hoofdstukje:
‘De invloed van de puristen’, is veelzeggend kort.
In hoofdstuk 5 van het derde deel worden ‘(De standpunten) van de
woordenboeken’ vergeleken, soms op grond van formuleringen in inleidingen of
elders, meest op grond van voorbeelden. Hier nog duidelijker dan elders frappeert
de vereenvoudigende voorstelling die de Grote Van Dale van 1924 en die van 1950
en '61 (die van '76 was ten tijde van het onderzoek nog niet verschenen) als één
‘hij’ ten tonele voert. Hoofdstuk 6, ‘Stand van de inburgering van de besproken
germanismen’, bevat drie lijsten: ‘Niet-ingeburgerde germanismen’, ‘Ingeburgerde
“germanismen”’ (de aanhalingstekens om het laatste woord volgen uit dr. Theissen's
opvatting over de betekenis van die term), en daartussenin de germanismen (zonder
‘ ’) over welker inburgering verschil van mening bestaat. Nuttig voor lexikografen
die zich met zijn opvattingen verenigen. Het volgende hoofdstuk biedt de ‘Conclusie
uit de verschillende overzichtslijsten’, dat er van de ‘950 behandelde germanismen’
493 niet en 246 wel ingeburgerd zijn, terwijl er over 211 ‘verschil van mening’ is.
Evenals elders in het boek plaatst de Schr. deze gegevens tegen de achtergrond
van het
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werk van Moortgat. Voorts bevat dit hoofdstuk 7 nog drie lijsten, ontleend aan de
Akademiepublikatie van De Vooys, Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad
van 1946.
Hoofdstuk 8 is een beschouwing over ‘Het kwantitatief krantenonderzoek’ met
vermelding van enkele verschijnselen die ‘specifiek zijn’ resp. voor reklame- en voor
sporttaal en voor Nederlandse dan wel Vlaamse bladen. Dan is 9 alweer een lijst,
namelijk van ‘De meest besproken germanismen’ (in de bronnen), - men bedenke
dat aan het hele boek geen computer is te pas gekomen! - en volgen in hoofdstuk
10 zeven punten als ‘Algemene conclusie’. Ze bevatten, doordat ze zoveel algemener
zijn dan de rest van het boek, niet veel nieuws: men kan onder ‘germanismen’
verschillende zaken verstaan; zelfs ‘bij de beoordeling van de inburgering’ is ‘een
sterke dosis subjectiviteit in het spel’; veel germanismen die men gesignaleerd heeft,
hebben maar ‘een kortstondig bestaan’ gekend; men ziet ‘belangrijke verschillen in
de houding tegenover de germanismen’ bij degenen die zich ermee hebben
beziggehouden hetzij als puristen of als lexikografen; de zeker tienjarige achterstand
van de woordenboeken bij het aktuele taalgebruik heeft de aanvulling door
‘kwantitatief krantenonderzoek’ noodzakelijk gemaakt.
Hierna volgen een register op alle opgenomen woorden en een bibliografie.
Waardoor is dit omvangrijke boek, waaraan zoveel ijver en overleg is besteed,
onbevredigend?
Het stelt al dadelijk teleur, doordat de titel te veel doet verwachten. Die had beter
kunnen luiden: De uitwerking van het signaleren van germanismen op hedendaags
Nederlands taalgebruik. Dan had men vrede kunnen hebben met het ontbreken van
een funderend hoofdstuk over germanismen en de motieven en methoden van
germanismenbestrijding en de tegengestelde standpunten van passieve
taalbeschrijving en aktieve taalbeïnvloeding.
Had de Schr. maar kunnen wachten tot de mechanische registratie op
lexikografisch terrein ons meer en betrouwbaarder gegevens verschaft zal hebben
over ‘het gebruik’! Met hoeveel overleg hij zijn materiaal, maar ook zijn bronnen,
heeft gekozen en met hoeveel vast-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

314
houdendheid ze doorspeurd, allerwegen blijkt dat beide toch te beperkt zijn geweest.
Laat ik enkele voorbeelden noemen van de etyma die in mijn ervaring veel
hardnekkiger of gewoner zijn dan uit dr. Theissen's onderzoek blijkt. Op afroep (264)
was al een gewone vakterm toen ik in 1933 leraar in de handelskorrespondentie
werd. Angst hebben (277) is vooral in schriftelijk taalgebruik veel frekwenter dan
bang zijn. Beduidend, dat in ‘het krantenmateriaal’ (287) niet is aangetroffen, leest
én hoort men geregeld, hoezeer zorgvuldige docenten er ook altijd tegen
gewaarschuwd hebben. Blijkens veel vrange grappen die er over het staatsstuk
Bestek '81 zijn gemaakt, is de betekenis ‘eetgerei’ voor bestek in Nederland normaler
dan men uit dat éne voorkomen, in Elsevier's Magazine (307), zou opmaken; couvert
hoort men misschien nog in het meervoud en in hele dure hotels. De zeldzaamheid
van doelstelling (één voorkomen; NRC; 336) zal ieder verbazen die in Nederland
met onderwijs te maken heeft. ‘2 (Noordn.) vb. van inbouw’ (380) zijn niet voldoende
om te tonen hoe onmisbaar die term is als het over pensioenen gaat. Als de Schr.
gelijk heeft met zijn gevolgtrekking, dat ‘sommige kranten zeer bewust’ het
germanisme meerdere ‘vermijden’ (421), moet ik konstateren dat ze niet genoeg
invloed hebben.
Omgekeerd heeft hij aandacht besteed aan verdwijnende en verdwenen
germanismen: interessent (390), kaan ‘schuitje’ (395), kruiderwijn, kruimelsuiker
(405), opvatten ‘in hechtenis nemen’ (449), richtig (467), waarvan sommige zelfs
als ‘spookwoorden’ aandoen. Ernstiger is, dat gebrek aan gegevens belangrijke
lakunes veroorzaakt. Zo ontbreken handgreep ‘handvat’, inschatten, interpreet,
ondergraven ‘ondermijnen, b.v. vertrouwen of iemands positie’, opdelen, opsplitsen,
terugtreden ‘zich terugtrekken, b.v. uit de politiek, aftreden’, in vergelijk met,
verschuiven ‘uitstellen’, veruit, vreemd gaan ‘overspel plegen’.
Het trekt de aandacht, dat dr. Theissen, ondanks zijn niet zeldzame vaststellingen
dat een germanisme verdwenen is, aan het vooroordeel schijnt te lijden dat er niets
tegen het veldwinnen van germanismen te doen is. Nu eens heet het: ‘Overneming
mag dan (tegenover overname. - Rec.) nog sterk staan, wat de samenstellingen
betreft heeft
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het het pleit al verloren’ (98), dan weer: ‘Volgens de woordenboeken is stellingname
(...) nog lang niet ingeburgerd’ (102). ‘Statenloos wordt ondanks alle verzet al vaker
gebruikt dan staatloos’ (51); inzake eenmalig zou het ‘voorbarig’ zijn, op grond van
de gegevens ‘reeds van inburgering te gewagen’ (55). Ik heb enige bijwoorden
gekursiveerd! Ze suggereren onafwendbaarheid. Maar afwending is wel degelijk
mogelijk. Een halve eeuw geleden hebben enkelen gedaan gekregen dat het
dreigende walswerk werd vervangen door walserij (naar het voorbeeld van gieterij,
pletterij, smederij), en ik zou me al erg moeten vergissen als het niet aan een
opmerking van Jac. P. Thijsse te danken is geweest, dat indertijd de kranten ermee
opgehouden zijn, de muskusrat bisamrat te noemen. Als de man die ons volk aan
het schaken heeft gezet, in zijn populaire boekjes kasteel, koningin en raadsheer
geen toren, dame en loper had genoemd, zou niemand nu die germanismen
gebruiken, al zijn ze met het oog op de beginletters wel makkelijk. Maar ja, alles
wat gedaan moet worden, moet door iémand gedaan worden. Ik weet dat dr.
Theissen zal zeggen: niéts moet er gedaan worden om het taalgebruik te
beinvloeden. Daar is hij een taalbeschrijver voor. Een glottagogoloog, geen
glottagoog.
Híj heeft gedaan wat hij kon, met blijkbaar te beperkte middelen: genoteerd wat
van verschillende zijden als germanisme wordt gebrandmerkt, en tastenderwijs
onderzocht of er gevolgen van dat brandmerken te vinden zijn. Het onderwijs heeft
hij bijna, de litteratuur, de radio en de televizie helemaal genegeerd. Zijn konkluzies
zijn wel eens onjuist. Maar met zijn bouwstoffen heeft hij gewoekerd en voor het
ontginnen van zijn bronnen is geen moeite hem te veel geweest. De glottagogen
kunnen evenveel aan hem te danken hebben als hij aan hun.
Boerhaavelaan 291,
2334 EL Leiden
C.A. ZAALBERG

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94

316

Nieuwe tegenstellingen op Nederlands taalgebied. Een bundel opstellen,
aangeboden aan Prof. Dr. B. van den Berg bij het neerleggen van zijn
ambt van hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht door de leden van de staf taalkunde van het
Instituut De Vooys. Onder redactie van P.C.A. van Putte en H.J. Verkuyl.
(= Ruygh-bewerp VIII). Utrecht 1978. (VI) + 228 blz.
De taalkundigen onder de Utrechtse neerlandici hebben hun scheidende hoogleraar
geëerd door hem een bundel met negen artikelen op te dragen. De titel wekt een
glimlach. Hij is, mits men nog een glimlach toevoegt om ‘tegenstellingen’ te
verzachten tot ‘verschillen’ en onder ‘taalgebied’ het terrein der taalkunde wil
verstaan, nog toepasselijk ook. De opstellen tonen hoezeer de belangstellingen in
één taalkundige school kunnen uiteenlopen. Als een bibliografische handreiking
worden ze hieronder opgesomd.
F. van Gestel, ‘Predicatie’. (‘Zowel de transformationele als de twee interpretatieve
opvattingen zijn onvoldoende in staat de relatie tussen adjectief en nomen adaequaat
te verantwoorden’).
C. van de Ketterij, ‘Interpretatie op drift’. (Oorzaken van fouten; pleidooi voor het
‘op adequate wijze historische teksten leren interpreteren’).
L. Koelmans, ‘Uit de geschiedenis van de Nederlandse achtervoegsels I: Over
de vorming van vrouwelijke persoonsnamen’.
J.Ph. van Oostrom, ‘Niet om ver-ADJ-en’. (49 aanhalingen uit ‘een kleine 200
plaatsen’, alfabetisch geordend van verabelen tot verzoeten en uiteraard niet
chronologisch van De Roovere tot Vondel).
T. Pollmann, ‘Dat-zinnen in koppelwerkwoordzinnen’. (Schenkt nog bijzondere
aandacht aan graad- en gevolgaanduidend verband).
P.C.A. van Putte, ‘Twee brieven van Joan Dullaert met den aankleve van dien’.
(Over de ‘in decadentie geraekt’ zijnde poëtische neef van Heijmen; schandaleus;
uitgebreid geannoteerd).
A. Sturm en J. Kerstens, ‘Over verklaren in de taalkunde’. (Tegen het funktionele
verklaren waarom deze konstruktie goed Nederlands is en die niet).
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H.J. Verkuyl en J.G. Kerstens, ‘Structurele relaties’. (Over kommandeer-relaties;
het taalverwervende kind heeft ‘bepaalde regelspecifieke informatie niet nodig’;
beide auteurs zullen hierover uitvoeriger publiceren).
W. Zonneveld, ‘Een hypothese over semantische veranderingen als gevolg van
een fonologische taalverandering’. (Regels voor het wel, niet en niet in alle gevallen
verdwenen zijn van - de - na klinker of diftong).
Behalve een uitstekend portret bevat het boek een ‘Bibliografie van prof. dr. B.
van den Berg’, samengesteld door B. de Haar en P.C.A. van Putte, met medewerking
van A.G.M. Vermeulen.
C.A.Z.
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