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G. Kazemier
De bron van Lanseloet?
Het artikel van de heer Duinhoven over de bron van Lanseloet, in het vorige nummer
van dit tijdschrift geplaatst, mag in zekere zin een opzienbarend stuk heten. Op
grond van de deskundigheid en inventiviteit op tekstkritisch gebied van de schrijver
was ik bij het beginnen van de lectuur geneigd mij door zijn beschouwingen te laten
leiden, maar al ras bleken deze niet zozeer de tekst als zodanig te betreffen maar
veeleer de inhoud van het spel. En daarin is hij m.i. helemaal niet gelukkig. Om dit
aan te tonen volg ik zijn betoog.
In de tweede alinea van de ‘Analyse van de tekst’ vindt Duinhoven wat hij ‘de
bemoeizucht van Lanseloets moeder’ noemt, wel wat merkwaardig. Lanseloet stuurt
niet rechtstreeks op een huwelijk aan. Ook Sanderijn is van de onmogelijkheid
daarvan overtuigd. Lanseloet ziet ‘het standsverschil als een impediment (“ic woude
wael, Dat si gheboren ware mijns gelijc. Al en waer si niet van haven rijc, Ic souder
maken af mijn wijf”)’. En daarna: ‘Waarom zou zijn moeder zich zo opwinden over
een avontuurtje van haar zoon, temeer waar zij later zelf de list verzint om Sanderijn
in Lanseloets bed te doen belanden. Het standsverschil maakt een amourette alleen
maar gemakkelijker’.
Duinhoven heeft deze redenering nodig voor zijn hypothese verderop in het stuk.
M.i. zien we in de geciteerde verzen echter precies, dat er niets ongewoons zit in
die zogenaamde bemoeizucht van de moeder. Er blijkt immers uit, dat Lanseloet
wel degelijk in zich om laat gaan, of hij niet met Sanderijn zou kunnen gaan trouwen.
Voorlopig ziet hij het standsverschil als een bezwaar. Zijn moeder, zijn
onweerstaanbare verliefdheid ziende, maakt zich daarover echter zorgen. Men mag
immers aannemen, dat zij deze overweging van haar zoon kent, evengoed als zij
zijn verliefdheid ziet, èn de eerbaarheid van Sanderijn. Lanseloet heeft, ik zeg het
met nadruk,
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al een blauwtje gelopen; wat zal hij doen in zijn overgrote verliefdheid? Het ligt voor
de hand, dat zij tracht te voorkomen wat zij als een schande voor haar zoon ziet.
Duinhovens volgende alinea begint: ‘Het feit juist dat Lanseloet zich laat verleiden
op het voorstel van zijn moeder in te gaan, bewijst dat hij niet werkelijk van plan
was Sanderijn te huwen’. Is dat zo? Lanseloet is bezeten van zijn verliefdheid, die
hem verhindert even rationeel te denken als Duinhoven doet. Hij heeft in vss. 218/219
tot zijn moeder gezegd:
Gherechte minne en leit gheen merc
Aen rijcheit noch aen grootheit van maghen

En in vss. 250/260 verweert hij zich tegen haar:
O lieve moeder, es dat u wille,
Dat ic spreke dese dorper woort?
Des ghelike en hebbic nie ghehoert.
Wat mach u hier met gheholpen sijn,
Dat ic dit tot Sanderijn
Spreken soude met minen mont,
Ende ligghen voert ane als een hont
Sonder spreken, als een keytijf?
Wat soude peinsen dat reine wijf,
Dat ic die dorperheit begonste,
Ende ic haer draghe soe vriendelike onste?

De moeder is echter onverbiddelijk, wel wetend hem met zijn verliefdheid èn zijn
zwakheid in haar macht te hebben, nu hij reeds een blauwtje gelopen heeft. Hier
begint juist de tragiek van Lanseloet: Sanderijn hoog vererend, hevig verliefd, te
zwak om tegen de conventie en de wil van zijn moeder in te gaan, daardoor zich
latende overhalen tot wat hij zelf een schoftenstreek noemt.
Als Sanderijn op haar vlucht een ridder ontmoet, zegt Duinhoven hierover: ‘Van
deze ridder weten we zelfs geen naam. Het huwelijk doet wat overhaast aan, maar
omdat Sanderijn op geen enkele wijze aan Lanseloet was gebonden en op hem
ook niet verliefd was, is het acceptabel dat zij trouwt’. Ik merk hierbij op, dat de naam
van de ridder er op dat moment ook niet direct toe doet; had
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het publiek een naam belangrijk gevonden, dan was die gemakkelijk te verzinnen
geweest. Overigens heeft Sanderijn tegen Lanseloet wel verklaard, als zij niet op
zijn avances ingaat: ‘Maer ic will gerne gherechte minne Draghen sonder dorpernie’.
Haar eerbaarheid wil zij er niet voor opgeven. Verder zijn er over dat huwelijk met
de ridder twee opmerkingen te maken. In de eerste plaats werden in de theorieën
over hoofse minne huwelijk en minne doorgaans uit elkaar gehouden, werd het
eerste veelal als een bezwaar voor de laatste beschouwd. In de tweede plaats is
het niet overhaast te noemen. Bij een toneelspel, dat aan een betrekkelijk korte
speelduur gebonden is, is een schrijver herhaaldelijk tot concentraties van
gebeurtenissen verplicht die in een episch verhaal uitvoerig verteld kunnen worden.
In betrekkelijk primitief toneel, als we het middelnederlandse tenminste zo noemen
mogen, is dit een gewone zaak, reden waarom we beide genres ook niet met
dezelfde kritiektechniek te lijf mogen gaan.
Op blz. 265 schrijft Duinhoven: ‘Is het optreden van Sanderijn in het hele spel
consequent en aanvaardbaar, Lanseloets gedrag is minder vanzelfsprekend. Zijn
schone, maar naar zou blijken onoprechte woorden tot Sanderijn (108-123 en
136-147) kan men nog wel als middelen beschouwen die door het doel worden
geheiligd. Dat hij het meisje honds bejegent, lijkt alleen verklaarbaar door een gebrek
aan werkelijke liefde. Zelfs dan nog is het verwonderlijk, dat hij zich door zijn moeder
zo de wet laat voorschrijven. Maar dat Lanseloet na Sanderijns vertrek als een blad
aan de boom omslaat, is hoogst merkwaardig. Hij wordt plotseling verteerd door
echte minne. Hij kondigt aan met Sanderijn te zullen trouwen (562; vlg. ook 623,
725, 743 en 765). Haar liefde wordt voor hem een zaak van leven of dood. Nu zou
men verwachten, dat Lanseloet zelf naar het meisje op zoek zou gaan om haar te
overreden zijn huwelijksaanzoek aan te nemen. Hij stuurt echter slechts zijn
“camerlinc” Reinout en blijft passief wachten op diens bericht’.
Duinhoven houdt blijkbaar geen rekening met het gecompliceerde, zwakke karakter
van Lanseloet, waarover ik reeds iets opmerkte. Dat deze na Sanderijns vertrek als
een blad aan de boom zou
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omgeslagen zijn, is dan ook niet waar. Nu hij zijn geliefde kwijt is, m.a.w. in realiteit
ervaart, hoezeer hij in de val gelopen is, moet hem wel duidelijk worden wat hij had
behoren te doen. Als hij Sanderijn niet werkelijk lief had, zou de situatie voor hem
minder moeilijk zijn geweest. Maar nu komt met de spijt de wroeging, natuurlijke
gevolgen van zijn slapheid, waanzinnige verliefdheid en liefde tezamen. Dat is niet
wat je als een blad aan de boom omslaan noemt. Nu komt die slapheid echter weer
tot uiting in het feit, dat hij Reinout erop uitstuurt om Sanderijn te zoeken en niet zelf
gaat. Als hij ondernemend en sterk genoeg was geweest om zelf op ‘queste’ uit te
gaan, had hij vermoedelijk ook wel weerstand aan zijn moeder geboden. M.i. passen
de stukken van de door Duinhoven gewraakte passage uitstekend in elkaar.
Op blz. 265v van het artikel staat: ‘De “camerlinc” betoont zich dan geen gehoorzaam
en betrouwbaar dienaar. Door zijn eigenmachtig optreden nemen de gebeurtenissen
in het verhaal een noodlottige wending. Om te voorkomen dat Lanseloet - over
wiens krijgsmanschap we overigens nog niets hadden vernomen (daar was ook
geen aanleiding toe; G.K.) - een oorlog zou beginnen omwille van Sanderijn, besluit
Reinout zijn heer te berichten, dat het meisje is gestorven, en dat terwijl hij weet dat
hij daarmee zijn meesters doodvonnis tekent (vgl. 736-737: “Het sal hem seker
gheven die doot, Eest dat hi u niet en ghewint”). Reinout motiveert zijn bedrog met
de redenering dat er in een oorlog veel mannen zullen sneuvelen, waaronder ook
Lanseloet zelf (826). Maar hoe kan hij dat zo zeker weten? De eenvoudige ridder
met wie Sanderijn nu getrouwd is, kan toch voor de veel machtiger en rijkere
Lanseloet geen partij zijn?’
Hierbij merk ik op, dat het stuk geen voldoende gegevens biedt om te concluderen,
dat de heer met wie Sanderijn getrouwd is, slechts ‘een eenvoudige ridder’ is;
evenmin, dat Lanseloet veel machtiger en rijker zou zijn. Wat we wel weten is, dat
deze allesbehalve een krachtige jongeman is, en dit werd voor Reinout zeker wel
een argument om te veronderstellen, dat hij in een strijd het leven zou laten. Reinout
doet zijn uiterste best om Sanderijn te bewe-
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gen mee te gaan; daarbij zegt hij - en hij zal het op dat moment ook zelf geloofd
hebben - dat zijn meester zou sterven als hij haar niet tot vrouw kreeg. Maar terug
bij Lanseloet moest hij kiezen tussen twee kwaden: òf aanzetten tot een oorlog,
waarin naar zijn mening de kans dat Lanseloet zou omkomen, een volkomen
zekerheid was; òf het laten voorkomen dat Sanderijn gestorven is, waarbij er wel
een kans, maar toch geen zekerheid was, dat het liefdesverdriet en de wroeging
de jonge prins ten grave zouden slepen. Het was voor hem een vrijwel paradoxale
situatie, overigens geheel voortkomend uit de karakters van de daarbij betrokken
personen. De houding van Reinout gaat hierbij boven de kwestie van
ongehoorzaamheid en onbetrouwbaarheid uit: zijn optreden komt voort uit
aanhankelijkheid aan Lanseloet, en, mogen we wel zeggen, uit een zekere wijsheid.
Waarbij zijn inzicht in het verloop van Lanseloets lijden groter was dan zijn hoop
dat het anders zou gaan. Maar daardoor kreeg het stuk wel zijn organische, juiste
voleinding, want de dood in de strijd zou veel minder hebben bevredigd dan het
wegkwijnen door gemiste liefde en berouw over wat hij misdreven had.
In de volgende alinea gaat Duinhoven in op Reinouts verslag aan Lanseloet van
zijn gesprek met Sanderijn: ‘Haer edel herte dat moeste haer breken, Doen si van
u hoerde ghewaghen’. ‘Maar’, zegt Duinhoven, ‘Sanderijn was helemaal niet op
Lanseloet verliefd, en deze weet dat zij geen prettige herinneringen aan hem kan
bewaren’. Nu heb ik er al op gewezen, dat Sanderijn, gezien haar verklaring: ‘Maer
ic will gerne gherechte minne Dragen sonder dorpernie’, blijkbaar wèl van Lanseloet
hield. Evenwel, waarom spreekt Reinout over dat gebroken hart? Het staat er niet
maar het maakt de indruk, dat hij voor zijn heer de zo wrange situatie iets wil
verzachten: de gedachte dat zij toch wel van hem hield, zou misschien een zekere
troost inhouden. Dat Lanseloet ongelovig reageert, is echter, zoals Duinhoven
opmerkt, terecht. En het is ook juist, dat het verhaal van de valk en de bloem slechts
bewijst dat Reinout Sanderijn gesproken heeft, niet, dat zij dood is. Maar dan vervolgt
hij: ‘Nu moet men bovendien aannemen, dat Sanderijn, wier hart brak toen zij van
Lanseloet hoorde spreken, nog stervend in metaforen zou hebben gesproken. Hoe
onwaarschijnlijk dat ook

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

6
moge lijken, Lanseloet hecht nu geloof aan Reinouts leugens’. Ik vraag me hierbij
af, of Duinhoven nooit een opera gezien heeft waarin een stervende hoofdpersoon
nog juist voor zijn of haar dood een lange aria zingt. En ook in toneelspelen zijn
lange confidenties vlak voor het sterven niet ongebruikelijk. Nu wordt dit hier slechts
verteld, maar het sluit kennelijk aan bij een toneeltraditie en daar zat dan ook niets
vreemds in.
Duinhoven besluit dit deel van zijn betoog met de opmerking dat Reinout, de
epiloog uitsprekend, in het geheel niet onder de indruk blijkt van de dood van zijn
heer. Hij vergeet echter, dat het spel uit is als Reinout die epiloog uitspreekt, en dat
hij m.a.w. dan uit zijn rol gestapt is, wat in het oudere toneel niet ongebruikelijk was.
Daarbij hoort geen voortzetting van zijn persoonlijke rolgevoelens; slechts een
algemene moralisatie.
Het volgende hoofdstuk, ‘Overeenkomsten met de Proza-Lancelot’, begint met
de vraag, of de schrijver de door Duinhoven opgesomde eigenaardigheden niet had
kunnen voorkomen. Hij schrijft nu: ‘Het gebrek aan samenhang en allerlei inhoudelijke
eigenaardigheden zijn grotendeels te verklaren vanuit het feit, dat behalve de auteur
ook bewerkers en een hele serie kopiisten een bijdrage aan de tekst hebben
geleverd’. Het zal duidelijk zijn, dat deze conclusie m.i. op een onjuiste interpretatie
van het spel berust en daarom geheel onnodig is, al mag het waar zijn dat er
afschrijversfouten zijn gemaakt; maar deze hebben slechts betrekking op minder
belangrijker onderdelen. Duinhoven komt hier evenwel tot de hoofdgedachte van
zijn betoog: de schrijver heeft het spel niet zelf bedacht, maar het verhaal aan een
groter geheel ontleend; kennis van die bron maakt verscheidene eigenaardigheden
in het spel begrijpelijk.
Hij gaat daarvoor uit van een vroeger door hem gemaakte veronderstelling, dat
‘Lanseloet van Denemerken’ een verschrijving zou zijn van ‘Lanseloet van den
Mere’. Een e kon gemakkelijk voor een c worden aangezien. Het is een hypothese,
op zichzelf evenveel of even weinig waard als de mogelijkheid die ik in het
‘Gastenboek voor Prof. Dr. G.A. van Es’ gesteld heb, dat de schrijver een over een
groot deel van Europa bekend balladenthema
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in een Deense versie gekend zou hebben, omdat hij de fatale ingreep van de moeder
blijkbaar mede daaraan ontleend heeft; het lied zou hier bekend geweest kunnen
zijn onder een titel waarin de Deense afkomst bleek. Voor het betoog van Duinhoven
is zijn suppositie echter belangrijk. Ik kom daarop terug.
Schrijver zoekt dan naar overeenkomsten met de Proza-Lancelot en vindt die in
de episode van de jonkvrouw van Escalot. Zij heeft Lancelot verpleegd toen hij ‘siec
was ende oec gewont sere’ en wordt op hem verliefd. Hij draagt op haar verzoek
haar mouw als helmteken tijdens het tournooi te Winchester, wat de woede opwekt
van de koningin, zijn geliefde. Lancelot gaat overigens niet op de avances van de
jonkvrouw in. De broer van het meisje tracht haar te overtuigen, dat zij van haar
liefde moet afzien, omdat het standsverschil tussen Lancelot en haar te groot is,
maar zij kan het niet en sterft van liefdesverdriet. Omdat nu in de Proza-Lancelot
nog een liefdeshistorie beschreven wordt, waarin het meisje zich tenslotte met een
Platonische liefde van Lancelot tevreden stelt, meent Duinhoven te kunnen
concluderen: ‘De ruime plaats die de liefdesgeschiedenissen der twee jonkvrouwen
in de Proza-Lancelot innemen, maakt het aannemelijk, dat de ongelukkige
liefdesaffaire met Sanderijn inderdaad Lancelot van den Mere betreft. Dit vermoeden
wordt niet alleen door de overeenkomstige naam gesteund, maar ook door het feit
dat in alle gevallen een “hoge vrouwe” spelbreekster is, in de Lancelot koningin
Genovere, in de Lanseloet “sine moeder”. De omstandigheid dat Lanseloets moeder
niet werkelijk reden heeft om zich over de houding van haar zoon op te winden,
doet vermoeden dat zij eigenlijk die coninginne is, niet Lanseloets moeder, maar
zijn geliefde. Na de naamsverandering van den mere > van denmerc was niet langer
duidelijk hoe “die coninginne” zoveel zeggenschap kon hebben over Lanseloet. Ze
was kennelijk niet met hem getrouwd; dan moest ze wel zijn moeder zijn’ (p. 270).
M.i. is dit een allerongelukkigste passage in het betoog, dat er overigens geheel
op berust. In de eerste plaats wordt de conjectuur ‘van den mere’ in plaats van ‘van
Denemerken’ als zekerheid aangenomen. In de tweede plaats wordt het door twee
uitvoerig vertelde liefdesgeschiedenissen in de Proza-Lancelot helemaal niet
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aannemelijk, dat de ongelukkige historie van Sanderijn hier ook bij hoort en dus
Lancelot van den Mere betreft. En het argument dat Lanseloets moeder geen reden
had zich over de verhouding van haar zoon t.o.v. Sanderijn op te winden, komt voort
uit een miskenning van de menselijke verhoudingen en gevoelens in het eerste deel
van het spel, zoals ik heb trachten aan te tonen. Het vermoeden dat de moeder
eigenlijk die coninginne, Lanseloets geliefde, zou zijn, is daarom een slag in de
lucht.
Duinhoven tracht dan het verhaal te reconstrueren. Dat de schrijver met kennis
van de Lancelot-literatuur het verhaal zelf bedacht zou hebben, acht hij mogelijk
maar niet waarschijnlijk. Hij heeft in eerste instantie wel geen episch voorbeeld
kunnen vinden, maar misschien is ook de Lanseloet onder de pen van kopiisten en
bewerkers zo sterk veranderd, dat de overeenkomsten zijn vervaagd. Waarbij ik
opmerk, dat dan door fouten van kopiisten en veranderingen door bewerkers een
zo gaaf, een voor die tijd psychologisch zo goed getekend en zo goed gestructureerd
drama ontstaan zou zijn als Lanseloet ende Sanderijn is. Het lijkt een onmogelijkheid.
In het eerste punt van zijn reconstructie merkt Duinhoven op: ‘Daar later het meisje
wordt afgewezen, en haar troost zoekt bij een ridder (dat is onjuist en tendentieus
geformuleerd: zij zóékt die troost niet, zij vlucht! G.K.), moeten we rekening houden
met een omkering der rollen. In dat geval zou aanvankelijk de jonkvrouw verliefd
zijn geweest en Lanseloet afwerend’. De logica van de omkering der rollen ontgaat
me en het is me evenmin duidelijk waarom dat verkieslijk is boven wat ons is
overgeleverd. Duinhoven stelt dan (2-3), dat de ‘hoghe gheboren vrouwe’ niet de
moeder, maar waarschijnlijk ‘die coninginne’ is die de list verzint om het paar te
scheiden. Hij wijst hierbij alleen op het bijbelse verhaal van Amnon en Thamar, waar
de raadgever een vriend is, en niet op de in een groot deel van Europa voorkomende
ballade (o.a. ‘Willie's Lyke-Wake’ in Schotland, ‘Hr. Karl paa Ligbaare’ in
Denemarken), waar het juist vrijwel steeds de moeder is die de list verzint. Hij meent
overigens, dat deze historie ingevoegd moet zijn, wanneer het spel van Lanseloet
op een Lancelot-verhaal gebaseerd
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is. Waarom eigenlijk? De auteur kan, een verhaal bewerkend voor het toneel, van
den aanvang af andere elementen erbij gehaald hebben en daardoor, ze
samensmedend, een meer dramatisch geheel verkregen. De eisen van het toneel
zijn anders dan die van de epiek.
In het vierde punt van zijn reconstructiepoging acht Duinhoven het allerminst
zeker, dat de jonkvrouw in de oorspronkelijke versie werd verkracht. Hij zegt dan:
‘Misschien was het meisje verliefd, heeft zij Lanseloet haar liefde bekend en werd
zij door hem afgewezen’. Ik vraag me daarbij af: hoe is dan de grote haat van de
coninginne te verklaren? Belangrijker bezwaar vind ik echter: eerst wordt een
gegeven van het stuk waar nota bene het hele drama op berust, nl. de verkrachting,
in twijfel getrokken hoewel niet reëel verworpen, en dan wordt op deze betwijfeling
een nieuw vermoeden gebaseerd dat voor het vervolg van het betoog noodzakelijk
is en dàn ook als een vaststaand element wordt aangenomen.
In het vijfde punt stelt Duinhoven: wanneer Sanderijn niet verkracht is, kan de
allegorie van de valk en de bloeiende boom niet oorspronkelijk zijn. In plaats van
te overwegen, of dit dan niet een ernstig bezwaar is tegen zijn hypothese, komt hij
met een nieuw ‘misschien’: ‘misschien bevatte het verhaal aanvankelijk wel
elementen die tot de vergelijking hebben geïnspireerd’.
In punt 6 wordt het huwelijk tussen Sanderijn en de ridder in twijfel getrokken. Ze
‘zouden gezien de tijdsbepaling in 592 werkelijk hals over kop getrouwd zijn’. In dat
vers 592 heeft de ‘warande huedere’ gezegd, dat zijn heer ‘ghisteren’ zijn schone
vrouw gevonden had. Maar in vs. 654 zegt hij, dat het ‘bi na een jaer’ geleden is.
Er moet een verschrijving hebben plaats gehad, hoe dan ook, zodat de conclusie
van een overhaast huwelijk geen vaste grond heeft. Daarna zegt Duinhoven, dat
Sanderijn pas tegenover Reinout een serie goede eigenschappen van haar
echtgenoot opsomt. Mijn commentaar: daar was eerder ook geen gelegenheid toe,
noch was er eerder behoefte aan; toneel is nu eenmaal iets anders dan epiek.
Duinhoven verder: ‘Hij blijft evenwel een anonymus’. Mijn commentaar: Waarom
niet? Als er behoefte was aan een naam, had de schrijver die zonder enige moeite
kunnen verzinnen.
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Belangrijker is de opmerking: ‘Het wekt ook bevreemding, dat Reinout Sanderijn
zonder blikken of blozen vraagt haar man in de steek te laten om met een ander te
trouwen’. Mijn mening: het was zijn opdracht haar terug te brengen! Kon hij anders?
Bovendien: wie verweet hem dat hij trouweloos en oneerlijk was? Duinhoven verder:
‘Wanneer tenslotte de veronderstelling juist is, dat niet Lanseloet maar Sanderijn
hopeloos verliefd was, valt haar haastige huwelijk met een volkomen vreemde al
heel moeilijk te begrijpen’. Mijn mening: als dit een reëel bezwaar is, dan zou je
zeggen: het pleit tegen de vooronderstelling. Zo echter niet Duinhoven; het wordt
voor hem aanleiding tot een nieuwe suppositie, m.i. weer een slag in de lucht: ‘Het
lijkt alles bijeen waarschijnlijk, dat de jonkvrouw onderdak heeft gevonden bij een
ridder, maar dat zij niet met hem trouwde. Deze gegevens (dat zijn het niet; wèl:
veronderstellingen. G.K.) tezamen doen veronderstellen, dat de ridder een verwant
van haar was, haar vader of broer. Het ligt trouwens voor de hand, dat het meisje
haar toevlucht zocht bij haar familie’.
In punt 7 bouwt Duinhoven op deze fantasieën voort alsof ze vaste grond waren:
‘Wanneer we uit de dialoog tussen Sanderijn en Reinout de tekstgedeelten schrappen
die op haar huwelijk betrekking hebben (744-783) en ook de allegorie die naar de
verkrachting verwijst (784-817), blijft er van hun gesprek zo weinig over, dat men
zich moet afvragen of Reinout Sanderijn wel ontmoet heeft’. Op deze wijze gaat hij
nog even door en hij besluit dan dit deel van zijn betoog met een samenvatting: ‘Er
is sprake van een relatie tussen Lanseloet en een jonkvrouw van lagere adel
(Sanderijn). Waarschijnlijk is de koningin [Genovere] daarvan op de hoogte gebracht.
In elk geval weet zij ervan en zij heeft er weet van. Zij is over de verhouding van
Lanseloet [haar geliefde] zeer vertoornd, en zint op wraak.
Lanseloet is ziek en wordt door de jonkvrouw verpleegd. Deze verklaart hem haar
liefde, maar wordt door Lanseloet afgewezen, mogelijk op onhoofse wijze. Zij verlaat
Lanseloet en ontmoet een ridder, waarschijnlijk een familielid. Ongetwijfeld klaagt
zij haar nood en tracht de ridder haar te troosten. Dat mag niet baten: het meisje
sterft van liefdesverdriet.
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Een schildknaap (Reinout) bericht Lanseloet, die ziek is, dat de jonkvrouw gestorven
is. Naar Lanseloets reactie moeten we raden. Waarschijnlijk was hij ontroerd;
misschien verergerde zijn ziekte’.
Wanneer ik dit magere geval, waarin de koningin wel genoemd wordt, maar aan
de handeling geen deel heeft en Lanseloet nauwelijks meer dan een schimmige
figuur is (ziek; wijst het meisje af; dat is alles), vergelijk met het psychologisch en
dramatisch goed gestructureerde spel zoals het ons is overgeleverd, dan verbaas
ik me vooral daarover, hoe verlezingen en daarop gevolgde wijzigingen van de tekst
door afschrijvers, en toevoegingen van misschien de spelers een zo organisch
tragisch geheel lieten ontstaan.
Het heeft geen zin meer Duinhoven verder op de voet te volgen. Hij geeft het
verhaal van de jonkvrouw van Escalot weer en tracht duidelijk te maken, dat dit
overeenstemt met zijn reconstructie van de Lanseloet. Vat ik mijn bevindingen
samen, dan stel ik, dat Duinhoven zich blijkbaar niet gerealiseerd heeft, hoe goed
ons spel in elkaar zit en hoe diep het raakt; ook niet, dat middeleeuws toneel geen
epiek is en niet met moderne maatstaven beoordeeld mag worden. Het is jammer
dat deze tekstcriticus, die ik toch tenzeerste waardeer voor zover het zuiver
tekstcritische kwesties betreft, meer dan eens de psychologische inhouden verkeerd
beoordeelt. In het onderhavige geval heeft hij het spel alleen in verband kunnen
brengen met de jonkvrouw van Escalot door het eerst totaal te verminken. Maar op
zo'n manier kun je vrijwel alles bewijzen.

Adres van de auteur:
Kortrijksestraat 43
2587 VP Scheveningen
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A.M. Duinhoven
Mere van den Lanseloet
[1.]
Men hoeft de voorgaande bijdragen van Dr. Kazemier en van mijzelf over de bron
van Lanseloet maar vluchtig te bezien om vast te kunnen stellen, dat wij het
hartgrondig met elkaar oneens zijn. Het verschil van mening betreft niet de
interpretatie van een enkel detail. Mijn hele benadering van de tekst stuit Kazemier
zozeer tegen de borst, dat hij mijn beschouwingen afdoet als ‘fantasieën’ (p. 10).
Veelbetekenend is ook een zin als de volgende: ‘Op deze wijze gaat hij nog even
door...’ (p. 10). En na de helft van mijn artikel te hebben besproken, besluit Kazemier
reeds: ‘Het heeft geen zin meer Duinhoven verder op de voet te volgen’ (p. 11).
Wanneer men bedenkt, dat het spel van Lanseloet nog geen duizend verzen telt,
en dat de tekst intensief bestudeerd is en in tientallen publikaties toegelicht, dan
wordt de vraag interessant, hoe twee ervaren filologen ten aanzien van de
interpretatie nog zozeer van mening kunnen verschillen. In de navolgende paragraaf
zal ik trachten duidelijk te maken, dat Kazemier en ik de tekst vanuit verschillende
standpunten bezien. Onze controverse komt verder voort uit een verschillende
waardering van de hypothese als hulpmiddel bij tekstreconstructie (paragraaf 3).
De genoemde factoren verklaren nog niet afdoende, dat mijn opponent de resultaten
van mijn onderzoek categorisch afwijst. Dat hij dit doet, is mede te wijten aan het
feit dat hij het tweede deel van mijn bijdrage, de kern van mijn betoog, buiten
beschouwing laat. Daarop kom ik in paragraaf 4 terug.

[2.]
De Lanseloet heeft, als elk literair werk, twee aspecten: het is geschreven en het
wordt gelezen, het is het produkt van een auteur en een bron van informatie voor
de lezer. Het is samengesteld en ontleed, het is output en input tegelijkertijd. Bij de
beoordeling van
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een literair werk kan men zich, zoals Kazemier doet, op het standpunt van de lezer
of toehoorder stellen, en men kan zich, met de tekstcriticus, verplaatsen in de positie
van de auteur. Deze keus heeft aanmerkelijke consequenties.
De lezer moet uitgaan van wat hem wordt gepresenteerd; hij zal trachten de
aangeboden elementen te verbinden tot een samenhangend geheel. Wanneer hij
niet door onverstaanbaarheid of duidelijke tegenspraken wordt gehinderd, is hij
weinig geneigd tot kritiek. Kleinere tekortkomingen en inconsequenties zullen hem
veelal ontgaan, en anders zal hij trachten de storende feiten alsnog in het verhaal
te integreren. Voor wat onduidelijk is, zoekt de lezer of toehoorder zelf een verklaring;
wanneer nieuwe informatie in tegenspraak is met wat hij reeds van personen en
situaties weet, corrigeert hij het eerder gevormde beeld. Kortom, de lezer maakt het
beste van de tekst.
Wanneer nu de filoloog zich op het standpunt van de lezer stelt, moet hij op
dezelfde wijze reageren en trachten te komen tot een zo zinvol mogelijke interpretatie
van de handeling. Kleine oneffenheden moeten worden gladgestreken, voor
bevreemdende wendingen moet een plausibele verklaring worden gezocht. Dat kost
meestal weinig moeite, zelfs wanneer de overgeleverde tekst ten opzichte van het
origineel sterk gewijzigd is. Ook kopiisten en bewerkers zijn immers lezers. In het
algemeen gesproken, zorgen zij er wel voor, dat de tekst naar vorm en inhoud voor
de lezer acceptabel blijft. Storende onregelmatigheden werken ze weg, en voor het
publiek van lezers en luisteraars is er dan ook maar zelden aanleiding om correcties
aan te brengen. Stelt men zich uitsluitend op het standpunt van de lezer of
toehoorder, dan is er zelden reden tot kritiek, laat staan tot tekstkritiek.
Tekstreconstructie wordt daardoor ervaren als filologische scherpslijperij, die een
bedreiging inhoudt voor het leesgenot, en een hekeling van de tevreden lezer.
Het is dan ook wel begrijpelijk, dat mijn bijdrage bij Kazemier irritatie heeft gewekt.
Als filoloog-lezer is hij er op uit alle in de Lanseloet voorkomende details in te passen
in een sluitende interpretatie. En dan probeer ik als tekstcriticus juist zoveel mogelijk
onregelmatigheden op te sporen, omdat ze aanwijzingen kunnen inhouden
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ten aanzien van de tekstgeschiedenis. Ik wijs op inconsequenties en tegenspraken,
speur naar grammaticale en stilistische afwijkingen. Het lijkt wel alsof ik erop uit ben
de tekst ‘totaal te verminken’, zoals Kazemier het wat verbitterd formuleert (p. 11).
Dat is geenszins de bedoeling, en het gebeurt in feite ook niet. De overgeleverde
tekst blijft onverlet. Tekstreconstructie houdt ook geen aanval in op de werkwijze
van de filoloog die zich tot doel stelt te achterhalen, hoe het oorspronkelijke publiek
de overgeleverde redactie van de Lanseloet zal hebben begrepen.
Het is bekend, dat middeleeuwse literaire werken gedurende de eeuwen dat ze
werden doorverteld, overgeschreven en bewerkt, aanmerkelijke veranderingen
hebben ondergaan. Wanneer slechts een of meer jonge redacties zijn overgeleverd,
kan men zich tot doel stellen de tekstgeschiedenis te reconstrueren, en trachten te
bepalen hoe de tekst, of globaler het verhaal, er oorspronkelijk heeft uitgezien. Men
stelt zich dan op niet aan de perceptiekant, maar aan de produktiezijde van de tekst.
De tekstcriticus verplaatst zich in de positie van de auteur. Moet de lezer het beste
maken van de tekst die er is, de schrijver kan de beste tekst maken die er is.
Uitgaande van een bepaalde conceptie vormt hij de plot van het verhaal, schept de
handelende personen; hij kiest vrijelijk elk detail. Men doet de auteur dan ook geen
onrecht, wanneer men zijn werk kritisch beziet.
Het inconsistente gedrag van Lanseloet kan door de (filoloog-) lezer nog wel
worden vergoelijkt, al moet hij de hoofdpersoon vanwege diens ‘gecompliceerde,
zwakke karakter’ (p. 3) tot een antiheld maken. Ook het optreden van Lanseloets
moeder, die een dreigende mesalliance van haar zoon wil voorkomen, stelt de lezer
niet voor grote problemen. Maar waarom zou een auteur de relatie tussen Sanderijn
en Lanseloet nu eens als een amourette, dan weer als een serieuze verloving
typeren? En als dan de moeder het huwelijk moet verhinderen, waarom zou de
auteur al haar machinaties overbodig maken door Sanderijn reeds eerder Lanseloets
aanzoek af te laten slaan? De lezer hoeft aan dit soort tegenstrijdigheden niet al te
zwaar te tillen, maar in het hoofd van de auteur komen ze eenvoudigweg niet op.
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[3.]
Het ruime aantal inhoudelijke onregelmatigheden in de Lanseloet die strijdig lijken
met de eenheid van conceptie welke men in het werk van de auteur mag aannemen,
geeft aanleiding tot de veronderstelling dat het oorspronkelijke verhaal bewerkt is.
Een tekst ontwikkelt zich niet alleen - zoals Kazemier poneert (p. 6) - door
kopiistenfouten en -correcties die ‘slechts betrekking (hebben) op minder belangrijke
onderdelen’. Teksten kunnen rijkelijk geïnterpoleerd worden en (dientengevolge)
grondig omgewerkt. Al ‘lijkt het’ Kazemier ‘een onmogelijkheid’ (p. 8), een bewerking
behoeft niet in alle opzichten voor het origineel onder te doen. Maar de activiteiten
van kopiisten en bewerkers verstoren meestal wel de eenheid van conceptie die
aan het oorspronkelijke werk ten grondslag ligt.
Daarom moet men er wel rekening mee houden, dat de talrijke tegenstrijdigheden
in de Lanseloet op rekening van kopiisten en bewerkers zijn te schrijven. Wanneer
men door wil dringen tot het oorspronkelijke verhaal, zoals dat door de auteur werd
verteld, zal men de tekst voorzichtig moeten ontdoen van onregelmatigheden,
inconsequenties en onwaarschijnlijke elementen, van alle eigenaardigheden die
indruisen tegen de eenheid van conceptie. In een aantal fasen ben ik in mijn bijdrage
gekomen tot een schetsmatige reconstructie van de oorspronkelijke Lanseloet. Ik
stapel niet, zoals Kazemier het wil doen voorkomen, de ene wilde gissing op de
andere; de onderscheiden hypothesen waarop mijn reconstructie steunt, houden
onderling verband en vormen tezamen een hecht netwerk. Wanneer bijvoorbeeld
op goede gronden wordt verondersteld, dat de verkrachting van Sanderijn niet tot
het oorspronkelijke verhaal behoort, moeten de consequenties van de schrapping
van dit tekstgedeelte onder ogen worden gezien; zo kan de tot drie maal toe
herhaalde allegorie van de valk en de bloeiende boom niet worden gehandhaafd.
Maar wat heeft Sanderijn dan aan de ridder verteld? Heeft ze wel met Reinout
gesproken? En wat berichtte deze dan aan Lanseloet?
Alle vragen die een reconstructievoorstel oproept, moeten beantwoord kunnen
worden; de tekstontwikkeling dient bevredigend te worden verklaard; schrapping of
wijziging van passages mag nergens elders in de tekst op onoverkomelijke bezwaren
stuiten. Wan-
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neer aan deze voorwaarden is voldaan en de tot in alle details doordachte en
uitgewerkte hypothese de talrijke en diverse onregelmatigheden in de overgeleverde
redactie uit de weg ruimt, mag de reconstructie aanvaardbaar heten.

[4.]
Een goed gefundeerde hypothese is menigmaal het hoogste dat in de tekstkritiek
bereikt kan worden. Lang niet altijd kan zekerheid worden verkregen; men moet
zich dan tevreden stellen met een zekere graad van waarschijnlijkheid. Waar het
de bron van de Lanseloet betreft, is de hypothetische reconstructie van het verhaal
evenwel niet het sluitstuk van het betoog. De reconstructie heeft het mogelijk gemaakt
het nog bestaande verhaal te herkennen dat aan het spel ten grondslag moet liggen.
Nu echter de Lanseloet met het verhaal van de jonkvrouw van Escalot in de
Proza-Lancelot in verband is gebracht, heeft de reconstructie dienst gedaan. Om
de onderlinge afhankelijkheid van de twee werken vast te stellen kunnen nu de
overgeleverde teksten zelf worden vergeleken.
Op p. 280 heb ik 16 frappante parallellen opgesomd, die, in gelijke volgorde,
voorkomen zowel in de Lancelot als in de Lanseloet - zoals deze werken zijn
overgeleverd. Deze tekstvergelijking berust niet op tekstkritiek. Kazemiers al te
beknopte samenvatting van de tweede helft van mijn artikel (nl. p. 274-287) is dan
ook niet slechts tendentieus en misleidend. Wat hij schrijft is ook niet waar: ‘Het
heeft geen zin meer Duinhoven verder op de voet te volgen. Hij geeft het verhaal
van de jonkvrouw van Escalot weer en tracht duidelijk te maken, dat dit overeenstemt
met zijn reconstructie van [curs. D.] de Lanseloet’ (p. 11).
Wanneer Kazemier wil bestrijden, dat het verhaal van Lancelot en de jonkvrouw
van Escalot ten grondslag ligt aan het spel van Lanseloet en Sanderijn, zal hij
waarschijnlijk moeten maken, dat de talrijke en gedetailleerde overeenkomsten
toevallig, en de onderlinge verschillen onverklaarbaar zijn. Daartoe heeft hij zelfs
geen poging ondernomen. Ik meen dan ook mijn conclusie te mogen handhaven:
Lanseloet van denmerc is Lancelot van den mere.

Adres van de auteur:
Wladimirlaan 11
1404 BA Bussum
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G. Kazemier
Naschrift
Het heeft weinig zin hier veel aan toe te voegen. De heer Duinhoven suggereert,
dat ik als lezer allerlei inconsequenties en oneffenheden in het stuk tracht goed te
praten. Mijn mening is, dat die er vrijwel niet zijn, dat hij m.a.w. het verhaal niet goed
interpreteert. Ik heb dat tot in details trachten aan te tonen en neem daar geen woord
van terug, vooral niet, omdat hij nauwelijks enige moeite doet om daar op in te gaan.
Alleen over het begin van wat m.i. zijn ontsporing is, schrijft hij: ‘Maar waarom zou
een auteur de relatie tussen Sanderijn en Lanseloet nu eens als een amourette,
dan weer als een serieuze verloving typeren?’ Naar mijn mening is er echter nergens
sprake van een verloving.
Duinhoven verwijt mij verder, dat ik het tweede deel van zijn betoog niet in het
geding heb gebracht. Mijn gedachte was, dat een redenering geheel in de lucht
komt te hangen, als de basis daarvan is weggebroken. Hij wijst nog op zestien
punten van overeenkomst tussen het verhaal van de jonkvrouw van Escalot en dat
van Lanseloet. Ik kan daar geen waarde aan hechten, waarvoor als voorbeeld een
paar argumenten volgen. De boom met onbereikbare vruchten (Escalot) is sedert
de appel van Sappho een veel voorkomend litterair motief. Maar de valk die een
bloem rooft van een bloeiende boom is iets totaal anders. En het zich ziek houden
(niet ziek-zijn) van Lanseloet op aanraden van de moeder is een algemeen bekend
balladenmotief geweest, zoals ik heb aangetoond. Dat Lanseloet sterft tengevolge
van het bericht van de schildknecht, is waar, als dit tengevolge van maar niet
betekent: door. Want de ware oorzaak is: berouw en wroeging over wat hij heeft
misdaan. Dáár gaat het hele stuk naar toe, van het begin af (ik zeg dit met nadruk),
maar hier rept Duinhoven met geen woord over. Het komt ook niet in de jonkvrouw
van Escalot voor.
Ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten, dat onze auteur de historie
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van de jonkvrouw van Escalot gekend heeft, misschien er zelfs enigszins door
beïnvloed is. Maar dat is wèl iets anders dan wat Duinhoven tracht aan te tonen. Ik
ga daar nu niet op in, maar laat gaarne aan de lezers over wat van het een en ander
te denken.

Adres van de auteur:
Kortrijksestraat 43
2587 VP Scheveningen
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L. Strengholt
Interpretatieproblemen in de poezie van Hooft (II)
‘Ghij minnaers, dien, door brandt, het waetrend' ooghe ziet’
Het sonnet dat hier aan de orde komt behoort tot de minder bekende gedichten van
Hooft. Ik ken, buiten uitgaven die al Hoofts sonnetten bevatten, geen bloemlezers
die het de moeite van het uitkiezen waard vonden. Het wordt op 1625 gedateerd
op grond van de plaats in de handschriften. Na de genre-titel Sonnet draagt het in
de kop de aanduiding ‘Fantazij’, hetgeen opgevat kan worden als ‘overpeinzing’. Ik
breng het gedicht ter sprake naar aanleiding van de beschouwing van Veenstra in
1)
de eerste jaargang van Spektator, ‘Twee Venussen en twee Amores’ . De tekst
2)
geef ik naar Tuynman, bij wie het sonnet voorkomt als het eenenveertigste .

Sonnet Fantazij.
Ghij minnaers, dien, door brandt, het waetrend' ooghe ziet,
Die steen in traenen weekt, die balken bujght met klaeghen,
En doet liefs wederzin den naem van wreetheit draeghen;
Indien ghij dingt nae loon, wt liefd' en dient ghij niet.
Met ander scherp, de God, dien jck ten doel stae, schiet;
Zijn vlamme blust mij 't vier van eighen welbehaeghen.
De zinlijkheên van haer, wier lust mijn lusten jaeghen
Zijn deughden in mijn' zin; En wee, dien deughd verdriet.
O Mannelijke Min, die voor genae de neenen
Zoo wel neemt als de jaen; ghij loopt geen blaeuwe schenen,
'T moet wezen vw meestres haer wil al eer ghij vrijt.

1)
2)

F. Veenstra, ‘Twee Venussen en twee Amores’, in: Spektator I (1971-1972), blz. 464-72.
P.C. Hooft, Sonnetten/Reden vande Waerdicheit der Poesie (Amsterdam, 1971), blz. 41. Op
twee punten wijk ik van Tuynman af: de titel heb ik, naar het handschrift, in zijn dubbele vorm
gegeven en in r. 8 heb ik de majuskel in En laten staan.
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Me vrou en belgh 's v niet, dat jck het smeeken schuwe,
Jck wacht slechs op geboôn. Zoo dappr een schoon als 't vwe
Met kraftelooser liefd als dees', zich niet en lijdt.

Veenstra leidt zijn bespreking van dit gedicht in met een uiteenzetting over Ficino
en zijn ideeën over de liefde. De Italiaan onderscheidt twee Venussen, de hemelse
en de aardse; de eerste geheel immaterieel en in staat de schoonheid van God te
begrijpen, de tweede verbonden met de materie en werkzaam in de voortplanting,
erop gericht diezelfde schoonheid in de lichamen voort te brengen. Elk der Venussen
wordt vergezeld door een der Amores: de ene als de begeerte om de schoonheid
te aanschouwen, de andere als de begeerte om die schoonheid voort te brengen.
De twee Venussen treden idealiter gezamenlijk op. Ideaal is het als de mens (de
man) de schoonheid van het lichaam prijst en liefheeft omdat er het afschijnsel van
3)
de goddelijke schoonheid in zichtbaar is .
Ficino's wijd verbreide liefdesideologie heeft ook Hooft niet onberoerd gelaten. In
Granida b.v. vindt men een en ander terug in de gedachte van de ideale synthese
van Liefde (belangeloze verering en dienst) en Min (lichamelijke liefde). Veenstra
verklaart nu, dat Ficino's gedachten hem toegang hebben verschaft tot het sonnet
4)
‘Ghij minnaers...’, dat hem tevoren ‘buitengesloten’ had . Laat ons zien, of hij zich
niet van een valse sleutel bediend dan wel hier of daar misschien een binnendeur
geforceerd heeft.
Bij zijn artikel heeft Veenstra een facsimile van het handschrift laten afdrukken.
De afbeelding laat zien, dat de dichter voor zijn overpeinzing heel wat aarzelingen
heeft doorleefd. De tekst wemelt van de doorhalingen en af en toe maakt Veenstra
voor zijn betoog van de doorgestreepte varianten gebruik. Een systematische
verantwoording van alle vaststelbare en niet vaststelbare varianten geeft hij evenwel
niet. In het onderstaande laat ik zo'n verantwoording eveneens achterwege: het is
me te doen om de interpretatie van de definitieve versie die het handschrift
presenteert. Ik breng de varianten alleen ter sprake voor zover ze een rol spelen in
Veenstra's uitleg van de tekst.

3)
4)

Veenstra, blz. 465-66.
Veenstra, blz. 466-67.
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Wat de uitleg van de aanhef betreft sluit ik me graag bij Veenstra aan. Hij parafraseert
de eerste twee regels met de woorden ‘gij minnaars die ten gevolge van het
5)
minne-vuur ziedend hete tranen vergiet’ . Het woord ziet in regel 1 is hier, mede
gelet op de redaktie van het sonnet in de Gedichten van 1636 (waar we ziedt =
‘kookt’ lezen), als vorm van het werkwoord ‘zieden’ opgevat. Dit is trouwens de
6)
gebruikelijke verklaring . Omdat de versregel over het oog spreekt zou men
anderzijds makkelijk aan een vorm van zien kunnen denken en iets lezen als ‘Gij
minnaars, bij wie het tranen vergietend oog door brand heen kijkt’. Maar dit is veel
minder dan de parafrase van Veenstra een staaltje van de hyperbolische
uitdrukkingswijze waaraan de minnaars zich naar Hoofts zeggen te buiten gaan.
De dichter wil immers met de eerste regels (1 t/m 3) demonstreren, aan hoe een
buitensporige overdrijving vol zelfbeklag een bepaald type van minnaars zich schuldig
maakt. In dat kader past het zieden heel wel. Hooft richt zich tot die minnaars in
termen uit hun eigen vocabulaire, als het ware met een ironisch ‘om met uw eigen
woorden te spreken’. Ik geef de eerste twee regels als volgt weer: ‘Gij, minnaars,
bij wie het schreiend oog ziedt van liefde-vuur, gij die met uw tranen stenen week
maakt en met uw liefdesklachten zelfs balken kunt buigen (in tegenstelling tot het
dan wel onvoorstelbaar harde onvermurwbare hart van uw beminde)’.
Bij de derde versregel kom ik op een ander spoor dan Veenstra. Hij betoogt, dat
wederzin niet ‘tegenzin’ is, maar ‘wederliefde’. Slechts in de chargerende taal van
de minnaars is die wederliefde wreedheid: ‘de gemoedsgesteldheid van hun partner,
die nog niet eens afwijzend behoeft te zijn, krijgt door hun overdreven klachten het
7)
stempel van wreedheid’ . Voor deze opvatting zou verder ook de ‘making of the
verse’ een argument leveren. Hooft schreef eerst ‘de zin uws liefs’, daarna ‘liefs
zinlijkheit’, en pas in derde instantie ‘liefs wederzin’. Het laatste ligt, meent Veenstra,
in het

5)
6)
7)

Veenstra, blz. 467.
P.C. Hooft, Gedichten, ed. Leendertz-Stoett, deel I (Amsterdam, 1899), blz. 226.
Veenstra, blz. 467.
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verlengde van de voorafgaande tekstredakties. Afkeer is veel te sterk en zou
contextueel niet passen. Afkeer zou namelijk werkelijk wreedheid genoemd kunnen
worden. Nu is de wederliefde van het meisje slechts wreedheid voor die
8)
egocentrische minnaars met hun onwaardig zelfbeklag .
Ik geloof, dat Veenstra zich hier vergist. Het waarheidselement in zijn redenering
is, dat ‘afkeer’ te negatief is. Toch kan in de petrarkistische traditie het woord
‘wreedheid’ moeilijk slaan op door de minnaar als zodanig herkende gevoelens van
wederliefde bij het meisje. Als er ook maar enige toeschietelijkheid van haar kant
te ontdekken viel, dan zou de minnaar zijn hyperbolen in tegenovergestelde richting
ontwikkelen; hij zou jubelen over de zevende hemel of iets dergelijks. Nee, het gaat
hier over het conventionele type van de afwijzende schone. Al is er geen sprake
van ‘afkeer’, er is wel zoiets aan de orde als ‘onwil’, een ‘zin’, d.w.z. wil, gevoel,
gemoedsbeweging (om met Veenstra te spreken), oftewel een ‘luim’, die tegen de
‘zin’ (wil, begeerte) van de minnaar ingaat. De wrede geliefde is in het petrarkistische
jargon immers de onwillige afwerende schone, die (vooralsnog?) niets te maken wil
hebben met de avances van haar aanbidder. Haar ‘neen’ is voor hem een
hardvochtige zweepslag, d.w.z. zo beschouwt (in enigszins modieus taalgebruik:
‘ervaart’) naar Hoofts voorstelling van zaken die minnaar het die, los van de hogere
liefde, vastzit aan zijn egocentrische begeerte. Die is gericht op de vervulling van
het eigen verlangen, als beloning voor de moeiten die hij zich heeft getroost en de
diensten die hij de geliefde heeft gedaan. In zo'n zwakke houding van streven naar
‘loon’ voor z'n inspanningen ervaart hij natuurlijk iedere weigering van het meisje
als wreedheid.
Wat Hooft hier kritiseert is intussen in zijn eigen werk niet afwezig. De klagende
minnaar Hooft, althans de ‘ik’ van een van zijn vroege verzen, richt tot de
roodgeverfde tralies van het venster van zijn geliefde deze deerniswekkende
woorden:
Ach ysers alsoo hart als t hart van mijn godinne
In wreetheits teken die geverruwt sijt met bloet,

8)

Veenstra, blz. 467-68.
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Ghij weyckt soo luttel van den heten brandt der minne
9)
Gelijck haer stalen hart van mijn nabije doet .

Maar de jonge Hooft kent ook al het afstand nemen ten opzichte van het klagen
over wreedheid, blijkens een strofe uit het in Venetië geschreven lied ‘Soo 'ck heb
gemint...’:
Maer is mijn droeve clacht onwaerdich uwer óóren?
Ick kent, helas! en neem in tegenspoet gedult;
Niemant sal u voor wreet van mij beclagen hooren,
10)
Ick geef mijn avontuur, en cleen verdienst de schult .

Veenstra's beroep op de ‘making of the verse’ van regel 3 gaat vervolgens niet op.
‘De zin uws liefs’ is een neutrale formulering. Ik bedoel: iedere houding zowel voor
als tegen de minnaar, kan ingevuld worden, als men de woorden isoleert uit hun
verband. ‘Zinlijkheid’ (het in tweede instantie gekozen woord) is zoveel als ‘begeerte’,
11)
‘wil’, ‘luim’, ‘welbehagen’, ‘genoegen’ . Ook dit alles kan voor de minnaar naar twee
kanten uitvallen. Het hele verband nu laat m.i. geen andere mogelijkheid toe dan
een negatieve. Men kan wijzen op de ‘nee's’ van regel 9, die de minnaar zonder
zijn eigen begeerte na te streven evenzeer als gunst van de geliefde moet kunnen
accepteren als de ja's. Ook regel 12 heeft zo'n afwijzing van de minnaar als
achtergrond; een koele reaktie, die niet als teken van wederliefde kan worden
opgevat. Ik lees regel 3 nu dus zo: ‘en die de onwilligheid van uw lief de naam van
wreedheid geeft’. De aansluitende regel, die de strofe vol maakt, levert geen
moeilijkheden op: ‘als gij ernaar streeft beloond te worden, dan dient ge niet uit
liefde’. Er leeft geen werkelijke liefde in het hart van de gewraakte minnaars.

9)
10)
11)

Tweede strofe van het lied met de aanhef ‘Ick loos de suchten’, Gedichten, ed.
Leendertz-Stoett, I, blz. 22.
Uit Hoofts lyriek, bloemlezing door C.A. Zaalberg (derde druk, Culemborg, 1972), blz. 20.
A.C. Oudemans Sr., Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek, deel 6
(Arnhem, 1878), blz. 283: ‘SINLIJCKHEIT, ZINLYKHEIT. Zin, genoegen, lust, behagen’, met
bewijsplaatsen uit Hooft, Tacitusvertaling, Brieven en Ned. Histoorien). Vlg. ook MnlWdb VII,
1156: ‘In de 16de eeuw heeft sinlijcheit ook de betekenis zin, luim, welbehagen, fr. “bon
plaisir”’. Veenstra geeft het woord in regel 7 weer met ‘gemoedsgesteldheid’; dit is m.i. te
vaag, en het negeert het veelzeggende meervoud in ‘zinlijkheên’.
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Tegenover die liefde die geen liefde is - liefde vol eigenliefde, begerig naar de
bevrediging van de eigen verlangens, deswege ook vol zelfbeklag bij het niet bereiken
van dat doel - stelt Hooft zijn ideaal, als een bij hem aanwezige werkelijkheid: ‘Ik
ben door heel ander vuur getroffen. De liefdegod die mij onder schot genomen heeft
maakt van heel ander materiaal gebruik’. Veenstra denkt hierbij terecht aan het
bekende onderscheid tussen liefde en min. Regel 5 en 6 wil ik als volgt weergeven:
‘De godheid der liefde wiens mikpunt ik ben schiet met heel ander scherp; zijn vlam
blust (paradoxaal gesproken) bij mij het vuur van egocentrische op eigen genoegen
gerichte gevoelens’. In Veenstra's woorden: ‘Bij de “ick” wordt nu de egocentriciteit,
het “eighen welbehaeghen” geblust door het krachtige vuur van de tot de hogere
intelligibiliteit inspirerende amor. Niet eigen genietingen worden gezocht, juist het
12)
tegendeel: de “jck” wil slechts de partner behagen en haar dienen’ . Veenstra geeft
13)
ook een vergelijkbare plaats uit een ander gedicht van Hooft. Bij die fraaie parallel
zouden er nog wel meer te voegen zijn, b.v. dit lied van 1627:
De vlammen die jck voê
Met mijnes harten dau,
De wondt daer jck af bloê,
En de angel die jck knauw,
Mij branden, prickelt, smart, met een' vertwijfeltheit.
Want d'eelheit mijner min zich zelve lóón ontzeit.
De schoonheidt, daer begeert'
My, om te dienen, leidt,
Een' ziel is, gestoffeert
Van volle moghenheidt.
z'En heeft geen' dienst van doen. En als 'er yemandt waer,
Die 'r diend', hem zoud' zyn dienst zyn dienstiger dan haer.
Hy waer te veer verwaent,
Die 't ooghe leid' op loon.
Een' hemelsche gedaent'
Bewoont van heiligh schoon,

12)
13)

Veenstra, blz. 468.
Uit de Harderskout van 1625, r. 150-54 (zie Gedichten L-St., I, blz. 230).
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Kan vallen in geen' schuldt. Zy is zoo veele waerdt,
Dat haer komt loon van hem, wiens dienst dat zy aenvaerdt.
Indien ik diensten doe;
Der dienstigheidt, die 'k toon,
Komt geen vergelding toe.
Zy is haer eighen loon.
De zoete dienst ook zoo voor haer' verdiensten swicht,
Dat, met ontfang van dienst, zy my tot dienst verplicht.
Ik slaev' om slaeverny'.
Nae dienst is 't dat ik dorst.
Om vankenis ik vry';
Maer gont ze m' in uw' borst:
Op dat ik afzijns pijn, Me vrouw, daer door ontgae.
14)
Gelijk my loon misvoeght, misvoeght u ongenaê .

We stuiten hier naar ik geloof op een lievelingsidee van Hooft. Edele liefdedienst
verlangt niet naar beloning. Eenvoudig samengevat is de grondgedachte van het
zojuist geciteerde lied: ‘Loon? Ik mag blij zijn dat ik zo'n goddelijke schoonheid
dienen mag! Als ze mijn diensten aanvaardt verplicht dat mij opnieuw tot dienst!’
Een variant in een heel andere context hebben we in een passage uit de opdracht
van de Nederlandsche Histoorien aan Frederik Hendrik. In een vrije weergave: ‘Dit
boek kan natuurlijk nooit een teken van dankbaarheid zijn voor alles wat de Oranjes
voor mij gedaan hebben. Het zou ongerijmd zijn voor vroegere weldaden te danken
met het verzoek om nieuwe. Immers, ik zal er eerder beter van worden dan op
achteruitgaan als u deze gift aanneemt zonder u te belgen over de geringheid ervan
15)
(: u zult mij een gunst bewijzen door dit boek van me te aanvaarden)’ .
Als we terugkeren tot het sonnet ‘Ghij minnaers...’ en regel 7 nader bezien, moeten
we constateren dat Veenstra van de inhoud ervan een uitleg geeft die niet erg past
bij het gestelde in de vorige alinea's. Dit is des te frappanter aangezien hij zelf zo'n
duidelijke karakteristiek geeft van de ideale liefde zoals Hooft die in r. 5-6 on-

14)
15)

Gedichten, ed. Leendertz-Stoett, I, blz. 268.
Neederlandsche Histoorien (Amsterdam, 1642), opdracht.
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der woorden brengt. Veenstra deelt mee, dat de dichter in r. 7 aanvankelijk
geschreven had: ‘(...) der vrouw, wier lust mijn lusten jaeghen’. Later zou dit
geworden zijn: ‘van haer, wie lust mijn lusten jaeghen’. Naar aanleiding van deze
correctie zegt hij: ‘waarom deze verandering? Blijkbaar vond Hooft “der vrouw” te
onbepaald, “van haer” is ongetwijfeld iets concreter, al hoeven wij nog niet te denken
16)
aan een bepaalde partner, zover gaat het waarschijnlijk niet eens’ . - Dit laatste
lijkt me in strijd met de voorstelling van zaken in het gedicht: Hooft richt zich toch in
r. 12 tot een als concrete persoon voorgestelde vrouw en ook in r. 7 is het me
onmogelijk te denken aan een liefde zonder object. Dit echter ter zijde. Veenstra
vervolgt: ‘In de eerste redactie bedoelt Hooft: de gemoedsgesteldheid van de vrouw,
wier begeerte mijn begeerten (onderwerp) najagen; alles gaat dus uit van de “jck”.
Ik wens de vrouw te veroveren en tracht haar zover te krijgen. In de uiteindelijke
redactie lees ik: de gemoedsgesteldheid van haar, die het lust, d.i. die het aanvaardt,
die het wenst, dat mijn begeerten jagen. Hier gaat dus ook iets uit van de vrouw, zij
17)
is eveneens actief betrokken bij het liefdesspel’ .
Dit is allemaal nodeloos ingewikkeld. Het is namelijk niet nodig aan te nemen dat
Hooft de r van wier geschrapt heeft. Met Leendertz-Stoett en Tuynman, trouwens
ook met de tekst van de Gedichten van 1636, kunnen we zonder aarzeling wier
lezen. De woorden van r. 7 betekenen dan: ‘De wensen/begeerten van haar, wier
genoegen/welgevallen mijn begeerten nastreven’. Hooft bezigt hier het enkelvoudige
lust m.i. in de gewone betekenis ‘genot, genoegen, welbehagen, plezier, vermaak’
(en dat is dan de lust van de aanbedene) en het meervoudige lusten in de al
evenzeer gewone betekenis van ‘begeerten, verlangens’. Met ander woorden: mijn
lief heeft haar eigen, van mijn wil onafhankelijke, verlangens (zinlijkheên) en nu is
mijn liefde zozeer op háár gericht, dat al mijn begeerten (lusten) erop uit zijn
(jaeghen) haar genoegen (lust) te bevorderen. Met zijn parafrase van wat hij ziet
als de eerste redactie

16)
17)

Veenstra, blz. 469.
Veenstra, blz. 469.
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van r. 7 komt Veenstra tot iets soortgelijks: ‘wier begeerte mijn begeerten (onderwerp)
najagen’. Maar de interpretatie die hij vervolgens hiervan geeft is beslist verwerpelijk.
Men kan toch niet zeggen, dat de minnaar blijkens deze woorden de vrouw wenst
te veroveren en tracht haar zover te krijgen, en dat alles van de ik uitgaat. Ten
onrechte heeft Veenstra de lust van de vrouw als erotische begeerte opgevat, alsof
de minnaar ernaar streefde die bij haar op te wekken. Dit is uitgesloten, gezien de
belangeloze liefde die Hooft (de ‘jck’) zegt te koesteren. Die belangeloosheid houdt
in: ‘als maar het zich welbevinden van de aanbedene gediend wordt, welk genoegen
dat ook moge zijn, aangenaam voor mijn eigenliefde of niet; die eigenliefde is
trouwens geblust, m.a.w. ik word geheel beheerst door de begeerte om haar wil,
hoe die ook is, te volgen’. Nog anders: wat zij ook wenst (b.v. dat ik haar niet zal
‘vrijen’, vgl. r. 12!), ik ben als haar gewillige dienaar helemaal op haar verlangens
gericht. Dit is, in bijna religieuze volstrektheid, uitdrukking van de algehele overgave
van de minnaar aan de heerschappij van de ‘meesteres’. Zijn eigen verlangens
heeft hij het zwijgen opgelegd. Háár verlangens zijn zijn enige oriëntatiepunt.
In regel 8 formuleert Hooft het zo, dat die verlangens van de geliefde voor hem in zijn zin - deugden zijn. Hier moet ik opnieuw stilstaan bij Veenstra's commentaar,
en wel inzake die deugden. Naar mijn mening leest hij meer en anders dan nodig
en mogelijk is, de tekst in aanmerking genomen. Hij brengt nl. de hemelse deugden
18)
ter sprake die behoren bij het metafysische schoon, dat is: God . Maar dit acht ik
erg kwestieus. Natuurlijk, er is geen willekeur in de verering die de ik voor zijn schone
koestert. Haar schoonheid en goedheid zijn gaven van de hemel. Wie die in haar
en haar om der wille van die gaven bemint en vereert, doet recht aan het goede en
schone ook in algemener zin. In het verband waarin Hooft hier in regel 8 over
deugden spreekt staat een ficiniaanse bedoeling evenwel niet op de voorgrond, en
mogelijk zelfs niet op de achtergrond. Wat zegt de dichter? Dit, wat elders (in een
gedicht van april 1610 voor Christina van Erp) heet: ‘Uw sinlijck-

18)

Veenstra, blz. 469.
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19)

heden sijn mij heilich waerde wetten’ . Dit komt ook terug in regel 13 van ons
sonnet, waar de dichter verklaart slechts op de geboden van zijn beminde te wachten.
De wensen van de geliefde zijn wetten voor de minnaar, heilige decreten! In regel
7-8 is iets vergelijkbaars uitgedrukt: ‘de verlangens van haar, op wier welgevallen
mijn begeerten gericht zijn, zijn voor mij het hoogst goed’ - deugden opgevat als
het hoogste wat voor de mens nastreefbaar behoort te zijn. Hier wordt niet
noodzakelijk gedacht aan neoplatonische deugden in ficiniaanse trant, maar aan
het goede i.h.a. waarop de mens zich dient te richten. Sterker kon de dichter zich
over de hoge betekenis die de wensen van zijn liefde voor hem hebben niet uitlaten
dan door ze op één lijn te stellen met deugden. In de woorden ‘in mijn' zin’ geeft hij
aan dat dit voor hem zo is: in zijn denken en doen fungeren de wensen van zijn
meisjes als deugden: opperste richtpunt voor alle edele strevingen. Welnu: ‘wee
hem, voor wie de deugd - het hoogste goed - een onaangename zaak is’ (r. 8b). De
minnaars kunnen het zich voor gezegd houden: als ze jammeren over de wensen
van hun ‘godin’, tonen ze ongenoegen over wat het hoogste is voor hen, òf ze
verklaren impliciet dat ze haar niet als het hoogste goed beminnen.
Bij regel 9 begeeft Veenstra zich op het spoor van Hellinga in zijn bekende essay
‘Verbijsterend spel’. Hij ziet in een aantal doorhalingen in margine naast de regels
9 en 10, samen met ‘O’ aan het begin van r. 9, een beeld ontstaan waaruit de
klassieke kreet ‘IO’ naar voren komt. Veenstra: ‘Io was in de oudheid de kreet der
bacchanten, de kreet der menigte bij triomfen en feesten, ook was het de roep van
vreugde, van bewondering. Is dit even bij Hooft opgekomen? (...) “IO mannelijke
min”. Dat deze mannelijke min staat tegenover die van de minnaars (vs 1) is zeker
20)
en dat die bewondering, aanmoediging verdient, zal dadelijk blijken’ . - Ik waag het
ook hier een vraagteken te zetten. Ik geloof, dat de lijnen die tenslotte uit
doorhalingen en doorgehaalde of halfdoorgehaalde

19)
20)

Gedichten, ed. Leendertz-Stoett, I, blz. 102, r. 25 van het gedicht met de aanhef ‘Mijn licht,
doe d' eerste dach u's levens aemtocht leerde’.
Veenstra, blz. 470.
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woorden en letters opdoemen niet tot de tekst van het gedicht behoren.
Onachterhaalbaar is het spel dat de auteur eventueel, ‘even’ - om met Veenstra te
spreken -, gespeeld heeft met dit soort tekens, als er al van tekens gesproken mag
worden.
Zo komen we bij de tekst van het gedicht terug, en wel bij de inzet van het sextet.
Wie geeft die ja's en nee's? vraagt Veenstra. ‘Oppervlakkig gezien de geliefde, de
21)
partner; vs 11 schijnt in die richting te wijzen’ . - Dit lijkt me te aarzelend of liever
te suggestief uitgedrukt. Met de tekst voor ons mogen we zonder aarzelen poneren:
regel 11 gaat ervan uit dat het de geliefde is die, volgens haar, voor de minnaar
heilige, ‘zinlijkheden’, ja en nee ‘decreteert’, naar haar believen. In de ogenschijnlijke
willekeur die de wisseling van ja's en nee's vertoont is uitgedrukt wat ook in het
woord ‘zinlijkheden’ meeklinkt: een ‘wetgeving’ van de kant van het meisje die
misschien onberekenbaar is voor de minnaar, maar die hij maar te accepteren heeft,
notabene als ‘genade’, als gunst! Haar wil is immers heilig. Ik moet erkennen, dat
ik dus niet de minste moeite heb met de interpretatie, die Veenstra slechts
‘oppervlakkig gezien’ juist acht. Veenstra komt bij de hemelse Venus terecht als de
uitdeelster van de ja's en de nee's. De mannelijke min ‘legt zich neer bij wat de
22)
hemelse Venus ordonneert’ . Het hele gedicht, dunkt me, pleit tegen deze verklaring.
Tegenover de ruggegraatloze egocentrische liefde - erotische liefde en meer niet van de minnaars met hun onwaardige zelfbeklag, voor wie het alleen ten eigen
behoeve om het ‘ja’ van de geliefde te doen is en voor wie een ‘nee’ dan ook het
ergste is dat hun overkomen kan, staat de mannelijke liefde - in Hoofts niet door
systematiek bevangen taal trouwens ‘min’ geheten -, die, in volstrekte oriëntatie op
de wil van de meesteres, iedere beslissing van haar kant als gunst aanvaardt. Hier
komt m.i. geen hemelse Venus als regulerende persoon aan te pas. Ik acht in ieder
geval introductie van de hemelse Venus voor de verklaring van het gedicht overbodig.
De ‘meesteres’ van regel 11 is niemand anders dan de bemin-

21)
22)

Veenstra, blz. 470.
Veenstra, blz. 470.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

30
de van degene die indirect aangeduid is in de aanspreking ‘Mannelijke Min’. Zij moet
toestemming gegeven hebben, voordat de ‘mannelijke’ minnaar naar haar hand
gaat dingen (r. 11).
In de laatste terzine is de hemelse Venus evenmin als de aardse nodig voor een
goed tekstbegrip. Als gezegd blijkt hier nog eens dat de ik wel degelijk een reële
23)
geliefde op het oog heeft . Tegenover haar moet het hele gedicht dienen om uit te
leggen, waarom hij, anders dan zijn collega-minnaars, zich onthoudt van smeken
om gunsten en wederliefde. Daarvoor is zijn liefde te karaktervol, te sterk, te zeer
werkelijk op het welgevallen van de beminde gericht en niet op de bevrediging van
de eigen begeerte. Als bereidwillige dienaar, vrij van het streven naar eigen
welgevallen, is hij op niets anders bedacht dan op de wensen van de aanbedene.
Vandaar: ‘ik wacht slechts op (uw) geboden’ (r. 13). De karakterisering van deze
liefde wordt tenslotte tot een compliment omgesmeed: ‘zo'n uitnemende schoonheid
als de uwe stelt zich niet tevreden met een zwakkere liefde dan deze’. Hoeveel
verfijnde eigenliefde er wellicht toch achter dit compliment steekt, en achter het hele
gedicht, dat is niet een zaak voor de interpreet, maar voor de biograaf.
Oktober 1979

Adres van de auteur:
De Hoghe Weijdt 59
1851 EC Heiloo

23)

Volgens Hellinga/Tuynman (in hun ‘Svsanne vn iovr’, in: European Context. Studies (...)
presented to Theodoor Weevers, Cambridge, 1971, blz. 98, noot 74) is het Susanna van
Baerle; gezien de plaats in het handschrift is dit erg waarschijnlijk.
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P.E.L. Verkuyl
Enkele kanttekeningen bij de annotatie van Focquenbroch's
Typhon, Ed. Laureys
Wie de kortstondige ‘bloei’ der burleske literatuur in het laatzeventiende-eeuwse
Nederland enigszins kent, weet hoe Focquenbroch onbetwist de eerste onder de
beoefenaars ervan is, en de best leesbare. Deze Amsterdammer kan geleidelijk
aan ook weer gelezen worden door anderen dan vakspecialisten die zich nog steeds,
willen ze alles wat onder zijn naam gepubliceerd is, of belangrijke delen ervan
bestuderen, behelpen moeten met de 17de-en 18de-eeuwse drukken, met name
de driedelige Thalia, Of Geurige Sanggoddin. Die andere lezers werden aanvankelijk
bediend door literatoren als Baekelmans, Hermans en Decorte met populaire
bloemlezingen, wat later door schooluitgaafjes van toneelwerken, bezorgd door
Feller en Terstegge. Sinds kort is dan Mr. Fock in het Pantheon verschenen. De
editeurs van die reeks mikken op een gemêleerd publiek van vakgenoten en
studenten van allerlei slag dat zich met de literaire goden wil of moet ophouden.
Daarom leiden ze het werk in en annoteren ze de teksten ruim, zodat beide
categorieën lezers aan hun trekken komen. Het belangrijkste onderdeel van hun
hulp lijkt mij de annotatie. Die immers ondersteunt de lectuur van het kunstwerk,
waarom toch alles begonnen is.
Zo verheugend als het dan ook is dat, niet lang na het uitkomen van Kuik's
Bloemlezing uit Focquenbrochs gedichten en brieven, nu ook Typhon Of de
Reusen-Strijdt voor een breed publiek verkrijgbaar is - het werk verscheen onlangs
als 224ste deel van de reeks, en werd bezorgd door L. Laureys - zo jammer is het
dat in deze uitgave nu juist die annotatie m.i. zo schromelijk te kort schiet. Te meer
valt dit te betreuren omdat in de Inleiding - wàt de vakgenoot er ook in mist of meent
te missen (bijv. een verantwoorde plaatsbepaling van Focquenbroch temidden van
zijn confraters, en
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een wat ruimer zicht op de europese burleske traditie) - de twee laatste paragrafen
duidelijk indicaties geven over de representativiteit van Focquenbrochs
Typhon-versie, en de waarde ervan als creatieve imitatio naar Scarron's burleske,
‘archetype’ van het genre (p. 23), de Typhon ou la Gigantomachie uit 1644.
Ik wens hier niet meer dan de m.i. belangrijkste feilen en omissies die ik in de
annotaties opgemerkt heb, bijeen te zetten en suggesties ter verbetering toe te
voegen. De lezers (èn de verzorger van een eventuele tweede editie) van dit
Pantheon-deeltje kunnen er, naar ik hoop, hun voordeel mee doen.
In de traditionele invocatio roept de dichter de Muzen aan en vraagt hen hulp om
zijn Gedighten (vs. 71) waarheidsgetrouw te maken. Het komt me voor dat hier van
‘verzen’ sprake is, zodat het geciteerde woord een aantekening verdiende als in die
betekenis zó zelden voorkomend dat het daarmee niet in het WNT vermeld is (vgl.
Ntg 72, 256).
In de annotatie van de volgende regels (vzn. 73-78) kan helderder en juister
geformuleerd worden als men uitgaat van het feit dat zo min als de muzen, die in
de verhalen over hen èchte maagden, en ècht dochters van Jupiter zijn, echt bestaan
of bestaan hebben, de Reusen-strijdt echt is voorgevallen; maar dat neemt niet weg
dat het verhaal waar kan zijn als verhaal, zelfs over wat ‘nimmer is geschiet’ (vs.
78).
Binnen dat verhaal dan wordt Mercurius door Jupijn naar de Reusen gestuurd
om hen de wacht aan te zeggen. Daartoe Vloogh hij dus d'Heemel uyt, na't
Reusen-Landt (vs. 284). Onderweg krijgt hij felle dorst door al de brandt, melden
vzn. 285-286. Brandt is warmte, zegt de annotator; men vraagt zich af waardoor die
ontstaat. Mogelijk door Mercurius' voortdurend vliegen? Waarschijnlijker doordat hij
door de sfeer van de vaste sterren (het Firmament uit vs. 164, tenminste op één
plaats versplinterd), die der planeten en die van het vuur (juist onder de sfeer van
de Maan) heeft moeten vliegen.
Hoe dit ook zij, hij komt aan by sijn vrinden, En Nighten, op den Helicon (vzn.
291-292). Beide laatste substantieven krijgen een m.i. onjuiste annotatie. De Nighten
zijn de Muzen, Mercurius' bloedver-
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wanten, nl. zijn halfzusters. En Helicon is de berg van die naam in Zuid-Boeotië, en
niet de Parnassus in het landschap Phocis. Aan de voet van de eerstgenoemde
berg ontspringt de Hengstebron. En daaruit gaat een van het volk van Apollo - gezien
het hy in vs. 316, wel een dichter en dus een van de vrinden uit vs. 291 - een teugje
nat halen voor de dorstige Mercurius, met alle aardige gevolgen van dien, beschreven
in vzn. 319 e.v.
Bij zijn terugkeer van zijn bezoek aan Arcadië naar vader Jupiter vliegt Mercurius,
aldus vs. 504, Hemelwaert langhs 't Firmament. Dat begrijpt niet wie alleen maar
de verklaring ervan leest die spreekt over de sferen ‘boven het uitspansel’, wàt men
zich ook bij dat ‘boven’ denken moge. En ook niet wie weet dat het Firmament de
vaste-sterren-sfeer is. Maar alléén wie zich herinnert dat deze sfeer aen stucken
(vs. 164) en er een gat in is geslagen (vs. 202); men kan immers wel door dat gat
langs de restanten van de sfeer hemelwaarts vliegen, maar nimmer langs (de
binnenzijde van) die kristallen bol naar het Empyreum, dat de godenhemel is.
Een kleine honderd verzen later wordt ons de opstekende woede van de Reusen
geschetst. Mimas stelt in vzn. 594-595 voor dat men stracks die menschen pest,
Tot in sijn Hemel ga bestormen. Er is hier natuurlijk geen sprake van een ironische
aanduiding met menschen van de goden, zoals de annotatie bij vs. 594 wil, maar
wel van Jupiter als pest voor de mensheid.
Mimas' discours wekt Typhons strijdlust op: hij steekt vol overmoed zijn oren op,
en, aldus Laureys, het tafereel dat voor hem bloed en moord voorstelde ging door
zijn hoofd (annotatie bij vzn. 607-608). Is het niet eenvoudiger èn juister hem lachend
zijn ogen ('t Gesicht), van moordzucht met bloed doorlopen, in zijn kop te laten
draaien, waardoor Enceladus tot uitzinnige vreugde wordt gebracht?
Merkwaardig genoeg om te worden vermeld, al is het niet strikt noodzakelijk voor
het begrip van de tekst (maar 't geeft wèl zicht op 's dichters geest), lijkt me de goede
overeenstemming van vzn. 654-655 met de aristotelische leer van de
meteorologische verschijnselen. De Griek spreekt in zijn Meteorologica over de
door de zon bewerkte droge en vochtige verdamping (anathymiasis en atmis) die
on-
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derling vermengd opstijgen, door de natuurlijke drang van de eerste naar de
vuursfeer. Wordt de droge damp omsloten door de atmis, dan zoekt ze een uitweg,
breekt door de vochtige damp heen, en veroorzaakt zo bliksem en donder. Het zijn
ook de wolken uit de vertraagd-opstijgende atmis gevormd die de Son uit vs. 879
volgens aristotelische leer rondom de hemel, hier nu als stad voorgesteld,
1)
verblijfplaats der Goden, hangt.
Van die stadsvoorstelling heeft ook de annotator weet als hij het in de verklaring
van vs. 900 heeft over de hemelpoort. Maar dan is hij ten onrechte zijn eigen juiste
verklaring van vs. 634 vergeten. Want daar staat m.i. hetzelfde van Jupiter vermeld
als in dat latere vers: dat hij (geheel) onthutst is.
Drie verzen later zoekt Laureys veel te ver van huis een onduidelijke verklaring
voor 't Papen-Brugsche Kackhuys. Sinds vers 100 is duidelijk dat Focquenbroch in
Amsterdam zijn Typhon schrijft. Zijn lezers heeft hij waarschijnlijk in eerste instantie
daar gezocht, c.q. verondersteld. In ieder geval lag er in het zeventiende-eeuwse
Amsterdam over het Damrak nog de Papenbrug. H.F. Wijnman schrijft erover in zijn
2)
Historische Gids van Amsterdam. En, wat aardiger is, we kunnen de brug nog zien
3)
op een schilderij van Jacob van Ruisdael in het Haagse Mauritshuis. Is het te ver
gezocht om te veronderstellen dat Focquenbroch het in dat vs. 903 heeft over een
openbaar toilet vlak bij deze brug in zijn eigen Amsterdam?
In alle geval (dat is: de, niet gegeven, verklaring van Altijt in vs. 909), Jupiter valt
flauw bij het zien van Mimas' Backhuis dat de auteur tot zijn passage over dat toilet
bracht. Dan past Juno een probaat middel toe dat elders in de literatuur helderder
4)
toelichting heeft gekregen. De annotatie van Symen sonder Soeticheyt vs. 178

1)

Bij de weergave van een en ander uit de Meteorologica gebruikte ik een artikel van Dr. J.F.
Masselink, ‘Betekenis en taak van de geschiedenis der Grieks-Romeinse Meteorologie’, in:
Hemel en Dampkring 55 (1957), blzn. 109-121.

2)

Amsterdam 1974 , vnl. blz. 92.
Een afbeelding ervan in de catalogus Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht
in de 17de eeuw. Amsterdam enz. 1977, no. 123, blz. 226).
En wel die in de editie der Kluchten van Jo Daan (in de verschijnende reeks De Werken van
G.A. Bredero), Culemborg 1971, blz. 227.

3)
4)

4
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geeft literatuur over het volksgeloof dat een schroeiend stuk band opwekkend werkt
bij opsnuiven van de geur ervan. Aardig is dat, wat niet onwaarschijnlijk lijkt, Venus
hiervoor haar beroemde gordel gebruikt; nog aardiger als men de blauwe kleur die
de gebruikte band hier toegeschreven wordt, symbolisch mag interpreteren: blauw
is immers de kleur van o.a. de kuisheid!
Als de in dieren gemetamorfoseerde Goden in het Vierde Gesangh de Nijl-delta
naderen, vangt vos Jupijn een toespraak aan met een Ovidius-citaat. Jammer voor
de lezers die geen latijn kennen, vertaalt Laureys het 4e vers uit Tristia, III, 13, wel
erg vrij. Zo gaat voor hen verloren dat vs. 1429 een variant inhoudt van de tweede
vershelft uit het Latijn; daarin leest men toch, letterlijk vertaald: waartoe dan was
het nuttig geboren te worden?
Wel op heel vernuftige wijze, zo komt het mij voor, beantwoordt deze vos zijn
door hem in vs. 1437 gestelde vraag: Wat sal men van ons Rijck gelooven?, met
de vzn. 1439-1440: niets anders dan dat de hemel daarboven draait als de wereldbol
hierbeneden. Dat wil zeggen: niets dan wat niét waar, dan wat onmógelijk is. Want
een draaiende aardbol impliceert een stilstaande hemel (en omgekeerd). Tegelijk
betekent dit verzenpaar óók, dat het in de hemel net zo toe gaat als op de draaierige,
wisselvallige aarde. Niet voor niets immers wijst Jupiter in het onmiddellijke vervolg
op het verkeerd zijn van hem en de andere goden van groote Heeren In kleyne
Beesten (vzn. 1441-1442), en valt iets later de naam van Mejuffer de Fortuyn (vs.
1452). Die kleyne Beesten hebben het land plat getracasseert (vs. 1444). Volkomen
in onrust gebracht, annoteert Laureys. Terecht? In de laatste tientallen verzen van
het derde Gesangh is die onrust aan de Reusen toegeschreven, en aan de
Beestelijcke Goon een lange, stille vlucht. Hebben zij daardoor het land plat
vertreden, en hangt getracasseert misschien, naar Focquenbrochs bedoeling, méér
samen met trac (spoor van het wild) dan met tracas (onrust, last, druk)?.
Na Jupiters verhaal wordt alweer Mercurius - dat brengt zijn bode-der-Goden-zijn
nu eenmaal met zich mee - op pad gestuurd, thans op klerendiefstal. Hij neemt, als
ooievaar, met een slimme treck, Stil kruypend' achter een der heggen (langs de Nijl;
vzn. 1490-1491) een vissersplunje mee. Eerder dan met een (slimme of boze) ruk
te trek-
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ken, doet hij een en ander ‘op een (slimme,) listige wijze’, de normale betekenis van
met een treck.
Niet overbodig lijkt het mij de lezer te attenderen op de (toch!) eufemistische
omschrijving van Jupiters zaad in de vzn. 1549-1550; bepaald nodig de verklaring
van kooten (vs. 1552) als ‘liederlijke figuren, gelijk de waardin er een is’.
Dat Memphis als een stad met hotels en huizen, aangeduid op gelijke wijze als
in Amsterdam gebruikelijk was, wordt voorgesteld, behoeft inderdaad geen
toelichting. Hof van Sweeden (vs. 1543) en de Moor (vs. 1580) - misschien toch
eerder een tabakshuis, in een Focquenbroch-tekst? - zijn duidelijk genoeg.
Misschien is júist, dat wegens de omslachtigheid van aftoght en bedrijf (in vzn.
1758-1759) verméld, de auteur beide niet beschríjft. Maar eigenlijk lijkt me een
weergave van op schijven gaan met ‘op rolletjes gaan’ aantrekkelijker: dat levert
weinig stof op om te vertellen.
Zeker ónjuist is de annotatie bij vs. 1796. De hele passage van vs. 1777 tot vs.
1817 staat in het teken van de vrees der Reusen-Raedt; en praktisch altijd betekent
verbaest in de 17de eeuw ‘bevreesd’.
Hoewel (of omdat?) de vzn. 1799-1800 dat duidelijk genoeg maken, wordt de
dubbelzinnigheid van vs. 1781 niet aangewezen: de donder komt er uit ‘Jupiters
poort’ (waarvan ook al sprake was in vs. 900). Het schrikaanjagend gerucht ervan
vindt zijn tegenhanger in het ysselijck de vlagh voeren van Typhon (vs. 1818);
waarom die uitdrukking niet verklaard met: het hoogste woord voeren? Of dat op
huiveringwekkende wijze gebeurde, lijkt me de vraag; ik zou eerder denken aan
(woordspelerig): ijskoud, doodkalm.
In de koude sfeer blijven we dan, m.i. ten onrechte, met de verklaring als ‘een
koud kunstje’ van kunst in vs. 1819. In de volgende verzen wordt duidelijk dat het
te wensen ware geweest dat Typhon de uitheemse donderslag van Jupiter als
oorlogs-list herkend had: kunst lijkt me daarom eerder iets als begerenswaardig
(om de zeldzaamheid, de waarde) te betekenen. Typhons onjuiste interpretatie blijkt
- en dat wordt al op voorhand hier gezegd - zijn lot te bezegelen, en wel met sijn
sarck-steen (vs. 1840)!
Nog éénmaal speelt kunst de annotator van de tekst parten: bij de
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verklaring van dat woord in vs. 1992. Daar betekent het gewoon: toverij. Die kwam
er niet aan (dat...by) te pas.

Adres van de auteur:
Achterberghof 3
9752 HE Haren
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P.J. Buijnsters
*)
Jacob Campo Weyerman's ‘Traktaat tegen het Jodendom’
1. Inleiding
Nr. 29 (Maandag, 6 mei 1726) van Jacob Campo Weyerman's weekblad Den Echo
des Weerelds eindigt met volgende Advertissement:
1)

‘Op heden den 6. Mey , en volgende Dagen is te bekomen in de Nes in
de Brakke Grond, by Jakob Campo Weyerman, en in de Boekverkoopers
Winkel van Hendrik Bosch, tegens over het Meysjes Weeshuys, by de
St. Lucie-steeg, een Boek genaamt De voornaamste Beweegredenen en
Omstandigheden, die Aanleyding hebben gegeeven aan MOSES
MARCUS tot het verlaaten van den Joodschen, en tot het aanneemen
van den Kristelyken Godsdienst. Benevens het verhaal van deszelfs
Lyden, daar over. Uyt het Engelsch overgezet, vermeerdert, en met zeer
veel aangenaame Talmuddische Historietjes verrykt, en op den Leest
van de Historie des Pausdoms geschoeit, door Jakob Campo Weyerman.
Autheur van den Echo des Weerelds.
P.S.
Dewyl 'er maar een kleyn Getal op aangelegt is, konnen de Liefhebbers
zig niet te veel spoeden, om ze af te haalen; inzonderheyt zyn 'er maar
2)
50 Groot Papiere Exemplaaren op gedrukt .’
Trouwe lezers van Weyerman waren intussen al op het verschijnen van dit boek
geprepareerd, want in Den Echo des Weerelds van 7

*)

1)

2)

Drs. A.K. Offenberg, bibliothecaris van de Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam, was zo
vriendelijk om dit artikel in een eerdere versie kritisch door te nemen, waarvoor ik hem zeer
erkentelijk ben.
Hiermee is tegelijk het probleem van de datering opgelost. D.J.H. ter Horst, De
geschriften van Jacob Campo Weyerman. Een bibliografische herziening (in: Het Boek,
dl. 28, 1944-46, p. 227-240), stelde het hier bedoelde, ongedateerd verschenen boek
op ‘c. 1725’, cf. a.w., nr. IX, p. 232.
Den Echo des Weerelds dl. I, p. 232. De advertentie keert in nagenoeg dezelfde
bewoordingen terug in nr. 31 (20 mei 1726), p. 248. Blijkens een slotadvertentie in Den
Echo des Weerelds dl. II, nr. 51 (6 oktober 1727) was ‘Moses Markus tegen de Jooden’
toen nog steeds leverbaar.
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januari 1726 (dl. I, nr. 12) had onze weekbladschrijver er naar zijn gewoonte reeds
een voorproefje van gegeven. Gepikeerd over de wijze waarop de
Boekzaal-recensenten zijn pas verschenen Historie des Pausdoms hadden
genegeerd, stond zijn besluit vast: hij kon beter zijn eigen belangen behartigen.
Maar waarmee viel groter eer te behalen dan door een combinatie van godsdienst
en godvruchtigheid met bekwame kennis? ‘Die Stelling - aldus JCW - heeft my
Aanleyding gegeeven om een zeker Traktaat, gedrukt in Londen, en getytelt, De
voornaamste Beweegredenen en Omstandigheden, die MOSES MARCUS
overreeden, om de Joodsche Bygeloovigheden te verlaaten, en de Kristelyke
Godsdienst te omhelzen, over te zetten, te vermeerderen, en te schoeyen op de
Leest van de HISTORIE des PAUSDOMS. Dat Traktaat is wel deftig; doch niet te
vermaakelyk, behandelt. Ik zeg niet Vermaakelyk ten opzichte der Talmudische
3)
Vertellingen, die zo belacghelyk, zo ongerymt , en zo onwaarschynlyk zyn, dat het
ons alhier lust van 'er eenige, in dat Werk vervat, voor te disschen, om der zelver
Buytenspoorigheyt, aan te toonen aan de vrolyke en aan de onpartydige Leezers.’
Volgen een viertal Joodse ‘Sprookjes’.
Wie enigszins vertrouwd is met de geschriften van Jacob Campo Weyerman,
weet dat deze schrijver zich herhaaldelijk over Joodse aangelegenheden heeft
uitgelaten. Het klinkt dan ook bepaald ongeloofwaardig, wanneer hij in Den Echo
des Weerelds dl. I, nr. 1, verklaart zich strikt buiten alle kerkelijke twisten te houden:
‘De Kerk en de Overigheyt zal ik behandelen met die Achting die ik tot nog toe
betuygt heb voor die beyde Zuylen. (...) De Godsdienst, zo die der Roomsen, Jooden
als anderen zal ik in 't geheel niet aanraken.’ Dat schrijft nota bene dezelfde man
die juist dan zijn fel anti-papistische Historie des Pausdoms (1725-1728) in het licht
zendt en die zich nog tijdens het tegen hem gevoerde proces in 1738 zal beroemen
4)
op zijn ‘Traktaat tegen het Jodendom’ ! Hypocrisie of kroop het bloed waar het niet
gaan kon?

3)
4)

Er staat, in mijn exemplaar, ‘ongervmt’.
In zijn Memorie van Verdediging, gedateerd 10 juni 1739; cf. W.P. Sautijn Kluit, Jacob Campo
Weijerman als journalist, in: Nijhoff's Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde, Nieuwe reeks VII (1872), p. 240.
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De kwestie heeft wijder belang dan alleen het geval Weyerman. Hoe komt het, aldus
kan men zich afvragen, dat een echte Verlichtingsfiguur als Jacob Campo Weyerman
blijkbaar zo heftig gefulmineerd heeft tegen het Jodendom? Stond hij - of stond de
5)
Nederlandse Verlichting - in wezen vijandig tegenover de Joodse orthodoxie ?
Welke kennis bezat JCW trouwens van de Joodse leer, van Joodse geschriften,
instellingen of personen?
Het probleem is te veelomvattend om hier in volle omvang besproken te worden.
Daarom beperk ik mij voor dit moment tot dit ene traktaat: de Nederlandse bewerking
van Moses Marcus' apologie, een sleuteltekst overigens in het uitgebreide oeuvre
van Jacob Campo Weyerman.
Mijn onderzoek richt zich eerst op de preliminaire vraag: wie was Moses Marcus
en hoe kan JCW met deze Joodse auteur in aanraking zijn gekomen? Vervolgens
komt de relatie tussen de originele tekst en de Nederlandse bewerking aan de orde,
waarbij vooral de Weyermanniaanse toevoegingen onze aandacht zullen vragen.
Tenslotte blijft daar als belangrijkste probleem: de waardering van JCW's ‘Traktaat
tegen het Jodendom’.
De bestaande Weyerman-literatuur heeft zich tot dusver met deze zaak nauwelijks
bezig gehouden. Alleen H. Bovenkerk heeft in 1940 zeer globaal en uiterst afwijzend
6)
over Weyerman's Moses Marcus-bewerking geschreven . Ik kom daar straks nog
op terug. Omdat ook anderszins de JCW-studie nog slechts in een beginfase
7)
verkeert , mag men hier niet anders verwachten dan een zeer voorlopig
onderzoeksresultaat.

5)

6)

7)

Men zou wensen dat er een Nederlandse pendant bestond van de monografie door Arthur
Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews, New York 1968. Het oppervlakkige
proefschrift van M.J.P.M. Weijtens, Nathan en Shylock in de Lage Landen, Groningen 1971,
levert ondanks de fraai gevonden titel geen enkele bijdrage op dit punt.
H. Bovenkerk, ‘Nederlandse schrijvers tijdens de Republiek over de Joden’, in: Geschiedenis
der Joden in Nederland. Onder redactie van dr. Hk. Brugmans en drs. A. Frank. Eerste deel
(tot circa 1795), Amsterdam 1940, p. 714-771; speciaal over JCW p. 741-743.
De in 1977 opgerichte Jacob Campo Weyerman-stichting geeft sedert januari 1978 een
gestencild mededelingenblad uit: ‘Het JCW’. Inhoud zowel als presentatievorm onderstrepen
het voorlopig karakter van het recent weer op gang gekomen Weyerman-onderzoek.
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2. Moses Marcus en zijn apologie
Moses Marcus, geboren te Londen in 1701, was de oudste zoon van rijke Joodse
8)
ouders. Zijn vader, de koopman Mordecai Hamburger , zich noemend Marcus
Moses (overleden 1735) en diens vrouw Freudchen stonden in hoog aanzien binnen
de Joodse gemeenschap te Londen. Pikante bijzonderheid: die vader was zelf
vroeger al eens in conflict gekomen met de Askenazische [Hoogduitse] gemeente
en in 1707 uit de synagoge gestoten. Hij had daarop een eigen synagoge gesticht,
later bekend als de Hambro synagoge. In 1712 was Mordecai Hamburger naar
Voor-Indië gegaan, waar hij door allerlei handelstransacties in Madras een groot
fortuin had verworven. In 1721 keerde hij naar zijn familie in London terug, min of
meer met de verwachting om rustig te kunnen leven temidden van zijn
geloofsgenoten.
Des te harder trof hem de slag, toen zijn oudste zoon Moses Marcus in 1724
openlijk brak met de Joodse godsdienst en daaraan ruchtbaarheid gaf door de
publikatie van een uitvoerige apologie. Omwille van zijn verdere opvoeding naar
Hamburg gezonden, was de jonge Moses Marcus daar in aanraking gekomen met
protestantse godgeleerden. Ernstige studie van het Nieuwe Testament dreef hem
op de weg naar het Christendom. Op 1 januari 1723 liet hij zich, te Londen
teruggekeerd, in het geheim dopen. Natuurlijk betekende dit automatisch een groot
conflict met zijn naaste omgeving en met zijn vader in het bijzonder. Maar die breuk
werd extra pijnlijk, toen de pas bekeerde een uiteenzetting van zijn geloofsovergang
liet verschijnen onder de titel: The principal Motives and Cir-

8)

Zie Encyclopaedia Judaica, dl. 12, Jerusalem (1971), kol. 414; J.F.A. de le Roi, Die
evangelische Christenheit und die Juden unter dem Gesichtspunkte der Mission geschichtlich
betrachtet, Bd. I: ‘Von der Reformation bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts’, Karlsruhe und
Leipzig 1884, p. 425-426; Israel Salomons, David Nieto and some of his contemporaries, in:
Transactions [of] The Jewish Historical Society of England vol. 12, London 1931, p. 18-19,
R.J. D'Arcy Hart, The Family of Mordecai Hamburger, in: Miscellanies [of] The Jewish Historical
Society of England, part 3, London 1937, p. 63.
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cumstances that induced Moses Marcus to leave the Jewish, and embrace the
Christian Faith: with a short account of his sufferings thereupon. Written by himself.
o9)
London, J. Humfreys for E. Bell, 1724. in 8 . De schrijver voerde hierin een
overvloed van bewijsgronden aan voor de Messianiteit van Jezus en voor andere
Christelijke leerstukken, waarbij hij opzettelijk zich baseerde op het Oude Testament.
Tegelijk gaf hij een demonstratie van wat in zijn ogen de tegenstrijdigheden van de
Talmudische geschriften waren.
Onmiddellijk na publikatie vertrok Moses Marcus naar Amsterdam. Van daaruit
10)
schreef hij op 2 mei 1724 een brief aan zijn ouders , waarin hij vergiffenis vroeg
voor de gedane stap. Hij had zich, schreef hij, valselijk laten overhalen tot publikatie
in de hoop hen aldus te dwingen tot financiële steun. Intussen bezocht hij hier - in
Amsterdam dus - weer de Synagoge en hij hoopte ook als Jood te sterven.
Het schijnt echter, dat de vertoornde ouders van geen verzoening meer wilden
weten. Moses Marcus keerde weldra naar Londen terug, waar hij als leraar in de
oosterse talen zijn brood verdiende. Vermelding verdient verder nog het feit, dat hij
eveneens als bestrijder van de Engelse vrijdenkers optrad. Zo vertaalde hij het
tweede deel van J. Gottlob Carpzov's Critica Sacra, tegen William Whiston gericht,
11)
in het Engels . Voor het overige verdween hij

9)

10)
11)

Dit werk is niet in enige Nederlandse openbare bibliotheek aanwezig. Ik ontving echter een
microfilm van het exemplaar uit The British Library te London, sign. 482 b 3, cf. Catalogus
British Museum dl. 152, kol. 621. Aldaar berust nog een ander exemplaar onder sign. 1418
d 51. Verdere vindplaatsen: 1. New York Public Library. 2. University of California at Los
Angeles - William Andrews Clark Memorial Library. 3. Dropsie College for Hebrew and Cognate
Learning, Philadelphia. 4. University of Michigan, Ann Arbor. 5. Hebrew Union College,
Cincinnati.
Gepubliceerd in: Anglo-Jewish Letters (1158-1917), Ed. by Cecil Roth, London 1938, p. 97-98.
Defense of the Hebrew Bible in answer to the charge of corruption brought against it by Mr.
Whiston, in his essay towards restoring the true text of the Old Testament. Wherein Mr.
Whiston's pretences are (...) confuted, by (...) Dr. Carpzov. Translated from the Latin, with
o

additional notes, by Moses Marcus. London 1729. 12 . XVI, V, 338[14] pp. Voorts vindt men
van Moses Marcus nog vermeld: An answer to the letter by [Conyers Middleton] to Dr.
Waterland. In relation to the point of circumcision: wherein letter-writer's gross mistakes are
examined and confuted, London 1731.
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weer even snel in de anonimiteit als hij er in 1724 uit tevoorschijn was gekomen.
12)
Zelfs zijn sterfdatum is tot op heden onbekend .
Wij weten helaas evenmin, wanneer en hoe Jacob Campo Weyerman met het
werk van Moses Marcus in aanraking is gekomen. Nu het echter vast staat, dat
laatstgenoemde in april/mei 1724 te Amsterdam verbleef, wordt het alleszins
denkbaar dat Weyerman hem persoonlijk heeft leren kennen. In elk geval moet hij
met zijn instinct voor alle talk of the town en met zijn eigen Londense verleden
spoedig van de affaire gehoord hebben. Hij las het traktaat van Moses Marcus en
zag er aanstonds brood in voor een vertaling. Maar geen vertaling zonder meer...

3. Weyerman's bewerking van Moses Marcus: aemulatio of mutilatio?
Zoals op voorhand te verwachten viel van een zelfbewust auteur als Weyerman,
heeft hij duidelijk zijn stempel gedrukt op de vertaling. In het begin beperken die
veranderingen zich tot zakelijke details en tot stilistische versiering. Naderhand
onderging de Engelse tekst ingrijpender wijzigingen, welke overigens door Weyerman
zelf globaal zijn aangeduid. Omdat een bladzijde voor bladzijde doorgevoerde
vergelijking van Moses Marcus' origineel (voortaan: MM) met Weyerman's bewerking
13)
(voortaan: JCW) te veel van

12)
13)

Een speurtocht in Londense archieven bleef nog zonder resultaat. Ook Dr. R.D. Barnett te
Londen, tot wie ik mij om inlichtingen had gewend, kon mij op dit punt niet verder informeren.
Het titelblad, gedrukt in zwart en rood, luidt als volgt: DE / VOORNAAMSTE /
BEWEEGREDENEN / EN / OMSTANDIGHEDEN / Die Aanleyding hebben gegeeven aan /
MOSES MARCUS / Tot het verlaaten van den JOODSCHEN, en / tot het aanneemen van
den KRISTELYKE / GODSDIENST. / Benevens een kort Verhaal van deszelfs Lyden daar
over. / Door hem zelven opgestelt in de Engelsche / EN OVERGEZET DOOR / JAKOB
CAMPO WEYERMAN / In de Nederduytsche Taal. / [motto Matt. 19. v. 29. met vignet in
houtsn.] Tot AMSTERDAM, / Gedrukt door den Overzetter, en zijn te bekomen by de
o

voor-/naamste Boekverkoopers in de Hollandsche Steden. / 4 . (XX), 127 (1) pp.; aanwezig:
Koninklijke Bibliotheek Den Haag (sign. 450 D 6); Bibliotheca Rosenthaliana Amsterdam
1

(sign. 196 F 50 ); Bibliotheca Thysiana Leiden; Stadsbibliotheek Antwerpen (sign. 185898);
Universiteitsbibliotheek Gent (sign. A 1491) en in de bibliotheek van schrijver dezes.
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het geduld van de lezers zou vergen, geef ik hier alleen de konklusies van mijn
onderzoek. Daartoe rangschik ik alle veranderingen in drie rubrieken: a) weglatingen;
b) stilistische versiering; c) toevoegingen.

a) weglatingen
MM draagt het karakter van een hoogst serieus betoog. De schrijver doet geen
moeite om zijn stof leesbaar te presenteren. Hij argumenteert louter zakelijk, waarbij
hij aan het eind (MM 112-120; 123-124) nogal sterk in herhalingen vervalt. JCW liet
deze zijns inziens overbodige stukken weg (cf. zijn aankondiging onderaan p. 123).
Een extra argument om te couperen kan voor JCW gelegen hebben in zijn streven
om op hetzelfde bladzijdenaantal uit te komen als MM, nl. 126 (het voorwerk niet
meegerekend). Aangezien hij elders al MM aanzienlijk had uitgebreid, moest hij
volgens deze gedachtengang aan het slot drastisch inkorten. Voor de gang van het
betoog deed deze ingreep verder niet ter zake.
Interessanter echter zijn enkele kleine weglatingen. Zowel in de verklaring van
kapelaan David Wilkins (waarmee het voorwerk opent) als in de vertaalde voorrede
van MM ontbreekt elke datering. Vergelijk:
MM xxii
‘It was on New-Years-Day, 1722/3. that I was baptiz'd into Christ's holy
Church’ JCW ** 2 v
‘Het was op een Nieuw Jaars Dag, dat ik wiert gedoopt in de Heylige Kerk
des Heeren’
Het is niet moeilijk om het motief van deze omissie te raden. Weyerman schreef
om den brode en publiceerde voor eigen rekening. Hij had er dus alle belang bij,
dat zijn boek bij onverhoopt gering debiet niet aan aktualiteit zou inboeten. Het
mocht in geen geval dateren. Om die reden liet hij, naar ik onderstel, ook het jaar
van uitgave op het titelblad achterwege, dit weer in tegenstelling tot Moses Marcus.
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b) stilistische versiering
Wie een goed beeld wil krijgen van de schrijver Weyerman, vindt hier overvloed aan
materiaal. Het is frappant te zien, hoe een zeg maar saaie tekst als MM door de
toverstaf van Weyerman opeens kleur en leven krijgt. Een paar voorbeelden uit die
overvloed:
MM 4
‘Now I proceed to more Instances’
MM 75
‘You have another Evasion’
MM 105
‘So that you cannot (without Remorse or Shame)...’
MM 112
‘there are half a Dozen Rabbies discoursing what Name the Messia should
have’ JCW 3
‘nu zullen wy voortgaan om de Hebreeuwsche hartnekkigheyt te kneeden’

JCW 96
‘Maar de Heeren Rabbynen, die zo vol Uytvlugten zijn als Normandysche
Advokaaten, hebben nog een Schuylhoek, uyt welk Nest wy hun zullen
stooren’
JCW 119
‘Derhalve moeten de Joodsche Leeraars uyt Schaamte gloeijen als versch
opgesneedene Watermeloenen’
JCW 123
‘Een half Dozyn Rabbynen zitten met de Brilglaazen op den Domp te
harrewarren over de Naam des Messias’
De stilistische bijkleuring is, getuige de geciteerde passages, niet louter een
esthetische vormkwestie. Ook inhoudelijk onderging het Engelse origineel een
ingrijpende retouche. Terwijl MM zich scherp maar zonder hatelijkheden rechtstreeks
richtte tot zijn gewezen geloofsbroeders, de rabbijnen, spreekt JCW over hen tot
zijn lezers, en dat op een kleinerend-agressieve toon. MM leverde een apologie,
JCW een satire.
Verder voorzag JCW, waar mogelijk, de kritiek van MM van een Nederlandse
stoffage door telkens te verwijzen naar allerlei volksverlakkers van eigen bodem:
‘den Engelsche Postuurmaaker van
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de Botermarkt’, ‘den Bas van Klaes Vettes’ en ‘Broeder Impens den Minnebroeder’
(p. 62), ‘Madame Hoogentoren’ (p. 75), David Joris (p. 80), Simon Witgeest (p. 89),
‘den geweezen Kwakzalver Tet Jeroen’ en ‘den nog in weezen zijnde Lambert de
Googhelaar’ (p. 90-91). Op deze manier kreeg Weyerman's bewerking voor de
(Nederlandse) lezer een herkenbare couleur locale.

c) toevoegingen
Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke tekst leveren intussen de talrijke
meer uitgebreide ‘inlassen’ die Weyerman zich veroorloofde. Hij spreekt er zelf al
over in de twee bladzijden van ‘Den Overzetter aan den Leezer’, welk voorbericht
op de vertaalde voorrede van Moses Marcus volgt en op zijn beurt eveneens tot de
toevoegingen behoort. Weyerman claimt hier uitdrukkelijk ‘den Zin des Autheurs’
getrouwelijk te hebben gevolgd. Veranderingen in de stijl acht hij een
vanzelfsprekendheid, aangezien Engelse schrijvers doorgaans hollen of stilstaan.
Op één punt leek hem echter uitbreiding van de stof gewenst: ‘Dewyl den Autheur
den Talmud maar effentjes en ter loops aanhaalt, heb ik, als Overzetter, het noodig
gedacht, om der Rabbynen schaamtelooze Grollen en Legenden hier en daar wat
wydluftiger te behandelen, om door dat Verhaal den Leezer een Denkbeelt te geeven
van de Gedrocht-Mirakelen der Jooden.’ Natuurlijk rekent hij erop, dat de Hoogduitse
en Portugese joden hem dergelijke opzet niet in dank zullen afnemen.
De passages waar Weyerman hier op doelt zijn in de Nederlandse bewerking
14)
gemakkelijk te herkennen aan koptitels als ‘Een Joodsch Sprookje’ , ‘Een Talmuds
Sprookje’ of ‘Een Rabbyns Vertellingje’. Iedere lezer zal wel begrepen hebben, dat
geen Jood - zelfs geen renegaat - zich op deze toon tot zijn (gewezen)
geloofsgenoten gericht kan hebben. Weyerman laat trouwens in zijn aankondiging
van de Talmudische ‘Grollen en Legenden’ duidelijk uitkomen, dat hij hier afwijkt
van Moses Marcus. Voor hem zelf

14)

Overigens betekent sprookje in het Nederlands van die tijd gewoon ‘verhaaltje’; het is nog
niet de terminus technicus van nu.
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vormden deze verhaaltjes stellig het komische hoogtepunt van zijn hele traktaat
tegen het Jodendom. We zagen al, hoe hij in zijn weekblad Den Echo des Weerelds
juist vier van zulke vertellingen afdrukte om het publiek warm te maken voor zijn
Moses Marcusbewerking.
Alvorens verder te gaan geef ik nu eerst een overzicht van de door Weyerman
ingelaste verhaalstof:
(I)

p. 10-11

‘Een Joodsch Sprookje’
over de rabbijn Josua en
het geurige Sabbaths-kruid
Schabbas.

(II)

p. 11-13

‘Een Joodsch Sprookje’
over de smuljood Joseph,
die ook op de Sabbath
lekker wist te eten en
drinken.

(III)

p. 13-14

‘Een Talmuds Sprookje’:
hoe twee rabbijnen, Kabba
en Sira, op Paasnacht
krakeelden en hoe de een
de ander doodstak.

(IV)

p. 14-20

‘Een Joodsch Sprookje’:
hoe de hoofdstad der
Ammonieten Rabboth
overmeesterd werd door
Joab de hoofdman.

(V)

p. 20-22

‘Een Talmuds Sprookje’:
hoe vier rabbijnen,
onderweg van Jerusalem
een herberg
binnengevlucht, vier
geheimen van de waard
weten te raden.

(VI)

p. 22-25

‘Een Joodsch Sprookje’:
hoe koning Salomon
bedrogen werd bij het
schaakspel en hoe hij zich
wreekte. Eveneens
opgenomen in Den Echo
des Weerelds!

(VII)

p. 25-26

‘Een Talmuds Sprookje’
over een edelgesteente dat
de doden levend maakte.
Eveneens in Den Echo des
Weerelds!

(VIII)

p. 26-27

(geen koptitel). Over een
verstandige ezel die niets
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wilde proeven, of het
moest vertiend zijn.
Eveneens opgenomen in
Den Echo des Weerelds.
(IX)

Na deze acht verhalen volgt een vertelling over Rabbi
Chanina en zijn gouden Tafel, die zowel bij MM als bij
JCW te vinden valt, al is dan de Nederlandse versie
aanzienlijk uitgebreider. Ook dit verhaal werd door
Weyerman eerder gebruikt voor Den Echo des
Weerelds.
Op pagina 62 onderbreekt Weyerman opnieuw het
betoog van Moses Marcus om de lezer op te vrolijken
met een reeks zogenaamde Schemas-sprookjes:
Ze handelen allemaal over de mirakelen die bepaalde
rabbijnen
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krachtens het aanroepen van de ‘Heylige Naamen’
(Schemas) verricht zouden hebben.
(X)

p. 62-63

‘Een Joodsch Vertellingje’:
hoe Rabbi Chisda en
Rabbijn Rabba een
Romeinse prinses te slim
afwaren.

(XI)

p. 63-64

‘Een Talmuds Sprookje’:
hoe Rabbijn Tarphon in
een zak werd gestopt om
verdronken te worden.

(XII)

p. 64-69

‘Een Joodsch Sprookje’,
gedeeltelijk in dialoogvorm,
over de vreemde
gewoonten van Rabbijn
Chelfia, die verzocht wordt
om regen te bidden.

(XIII)

p. 69

‘Een Talmuds Sprookje’:
hoe Rabbijn Huna een oud
huis door mysterieuze
woorden overeind hield
staan.

(XIV)

p. 70-76

‘Een Rabbyns Vertellingje’:
hoe de opperduivel zijn
been brak en op welke
manier hij koning Salomon
te grazen nam. Daarbij
sluit aan het verhaal over
de tempelbouw van
Salomon, over de worm
Schamir die bazalt kan
doorbijten, en over de
helse Asmodeus.

Hierna volgt Weyerman weer de geloofsbelijdenis van Moses Marcus. Maar op
p. 87 grijpt hij andermaal zijn kans om het traktaat wat te ‘vervrolyken’, nu door een
met anecdoten gelardeerde opsomming van allerlei valse messiassen. Waar MM
op p. 70-71 er slechts drie kortelings vermeldt, laat JCW er een elftal de revue
15)
passeren . Eenzelfde procédé past hij toe op p. 105-111, geheel gewijd aan het
grollig gedrag van diverse Talmoedisten. Natuurlijk is van dit alles bij Moses Marcus
niets te vinden. Hoe zou deze anders er ooit op hebben durven rekenen om zijn
orthodox-Joodse lezers te overtuigen? Met zulke spotternij als JCW debiteerde
hoefde men bij hen niet aan te komen!
Maar waar haalde Weyerman dan zijn leuke verhaaltjes vandaan? Volgens de al
eerder genoemde H. Bovenkerk zouden we hier ‘absoluut niet met authentieke
Talmoedische verhalen te doen
15)

MM noemt: Asher Lemla, Salomon Malcho en Sabbaty Seby. JCW noemt: Bar Kochba, vier
naamlozen, David Almuser, David Elroi, Lemlen, David Rubeniter, Salomon Malcho en Sabaty
Seby (p. 87-93).
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hebben, maar met groteske verzinsels - overigens met gebruikmaking van motieven,
16)
die in oorsprong vaak wèl in de Talmoed zijn terug te vinden’ . Helaas laat
Bovenkerk ons verder in het ongewisse over de door Weyerman gebruikte bron(nen).
Zijn konklusie: ‘Geschriften, waarin de inhoud van de Talmoed op tendentieuze en
weinig betrouwbare wijze gepopulariseerd was, kwamen in zijn [Weyerman's] tijd
talrijk genoeg voor’ is even juist als nietszeggend. Eerst dient immers te worden
nagegaan hoe ver Weyerman's kennis reikte. Was hij in staat om hebreeuws of
jiddisch te lezen? Zijn Moses Marcus-bewerking bevat, in scherpe tegenstelling tot
het origineel, bijna geen hebreeuwse woorden. Op één plaats echter wordt door de
17)
vertaler min of meer expliciet bekwaamheid in de hebreeuwse taal gesuggereerd ,
18)
iets wat Weyerman's biografen als vaststaand feit vermelden .
De kwestie is daarom van belang, omdat de Talmoed (eigenlijk al een
verzamelterm voor een hele reeks van geschriften) nog nooit vertaald was en dus
enkel voor kenners van het hebreeuws toegankelijk. Diezelfde ingangsvoorwaarde
gold trouwens voor de meeste judaïca die op de Talmoed betrekking hadden en
zelfs voor tal van anti-Joodse geschriften.
Aandachtige lezing van JCW wettigt het vermoeden, dat onze schrijver bij de
presentatie van zijn Joodse sprookjes niet zo maar zijn fantasie de vrije loop liet.
Op meer dan een plaats verwijst Weyerman trouwens naar Talmoedisten. Zo noemt
hij zelf als bron van zijn Talmuds Sprookje over een edelgesteente dat de doden
weer levend maakte ‘het Boek, Baba Bathra’. Deze bronvermelding

16)
17)
18)

H. Bovenkerk (zie noot 6), p. 743.
JCW, noot op p. 100: ‘Deeze Argumenten zullen die geenen wel zo klaar voorkomen, die de
Hebreeuwsche Taal machtig zijn.’
Volgens zijn eigen levensbericht (in: De Levens-Beschryvingen der Nederlandsche
Konst-Schilders en Konst-Schilderessen, dl. IV, Dordrecht 1769, p. 411) onderwees hem Ds.
Sandvoort, predikant op het Woud (een dorp bij Delft) ‘in de Hebreeuwsche en in de Grieksche
taal’. Hierop baseren zich o.a. Ter Horst (zie noot 1), Geerars (Annalen van het
Thijmgenootschap XLV, aflevering 3, december 1957, p. 298) en recent A.J. Hanou in zijn
editie van Den Vrolyke Tuchtheer, Amsterdam (1979), dl. 2, p. 180.
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staat echter alleen in Den Echo des Weerelds. In zijn Moses Marcus-bewerking liet
Weyerman haar achterwege, zoals hij over het algemeen daar minder scheutig is
met bronaanduidingen dan zijn voorbeeld. Maar ook met de zeldzame Engelse tekst
bij de hand lukt het niet om erachter te komen, waar de ‘groteske verzinsels’ van
Jacob Campo Weyerman hun oorsprong hebben gevonden. Een moeizame
speurtocht in de Talmoed - voor een leek als ondergetekende een bijna hopeloze
taak - bleef ondanks van vele zijden geboden hulp zonder resultaat. Tenslotte was
het Drs. A.K. Offenberg, bibliothecaris van de Bibliotheca Rosenthaliana te
19)
Amsterdam, die mij op het juiste spoor bracht . Weyerman's (voornaamste) bron
blijkt het zogenaamde Maʾaseh-Buch te zijn. Een nadere explicatie dunkt mij
noodzakelijk.

4. Het Ma aseh-Buch als bron voor Campo Weyerman
20)

Het Maʾaseh-Buch (letterlijk: ‘boek der vertellingen’) is een in het oud-jiddisch
geschreven verhalenbundel, waarvan het ontstaan samenvalt met dat van de Duitse
volksboeken. De oudst bekende uitgave is die welke in 1602 te Bazel verscheen.
Sindsdien zagen nog talrijke edities het licht, waaronder een in 1701 te Amsterdam.
De beste uitgave schijnt echter de Amsterdamse van 1723 te zijn. Ze is in het jiddisch
(met hebreeuwse letters?) gedrukt. De Bibliotheca Rosenthaliana bezit van dit eens
zo populaire maar thans uiterst zeldzame werk een exemplaar, helaas zonder
21)
titelblad . Campo Weyerman zal de editie Amsterdam 1723 zeker gekend hebben.
Het is ook deze uitgave die ten grondslag ligt aan de Duitse transcriptie door Bertha
22)
Pappenheim uit 1929 .

19)
20)
21)

22)

Eerste ingang tot de ontdekking van de bron van JCW was Louis Ginzberg, The Legends of
the Jews, Philadelphia 1909-1938, 7 dln.
Zie Jakob Meitlis, Das Maʾassebuch, seine Entstehung und Quellengeschichte, Berlin 1933
(geraadpleegd exemplaar: Bibliotheca Rosenthaliana, sign. Ros: 8 G 31).
Sign. 1875 E 54. Een exemplaar mèt titelblad is in het bezit van dr. L. Fuks, de vorige
bibliothecaris van de Rosenthaliana, die zo vriendelijk was mij hiervan een fotokopie te
bezorgen.
Allerlei Geschichten. Maasse-Buch. Buch der Sagen und Legenden aus Talmud und Midrasch
nebst Volkserzählungen in jüdisch-deutscher Sprache. Nach der Ausgabe des Maasse-Buches
Amsterdam 1723 bearbeitet von Bertha Pappenheim. Frankfurt am Main 1929 (geraadpleegd
exemplaar: Bibliotheca Rosenthaliana, sign. Ros 5 F 41).
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Volgens Jakob Meitlis, op wie ik mij hier vooral baseer, is de auteur van het
23)
Maʾaseh-Buch onbekend. Whitlau noemt als zodanig Asjer Ansjel . In feite gaat
het echter om een produkt van de gelovige gemeenschap van (Hoogduitse) Joden,
waarbij traditioneel erfgoed tot een nieuwe eenheid is samengebracht. Als
stichtelijkmoraliserende ontspanningslektuur voor de eenvoudige lezer kan men het
Maʾaseh-Buch misschien het best vergelijken met de exempel-literatuur van de
christelijke middeleeuwen: dezelfde vroom-naïeve toon, dezelfde volkse humor en
dikwijls ook overeenkomstige verhaalmotieven en vertelvormen.
Het aantal vertellingen in het Maʾaseh-Buch schommelt tussen de 250 en 270.
De Amsterdamse editie van 1723 telt (evenals de druk van 1701) 254
doorgenummerde verhalen. Men kan in deze bonte verzameling van legenden,
sprookjes en kluchtige vertellingen drie lagen onderscheiden:
1) Een reeks van verhalen, geïnspireerd op traditioneel-Joodse bronnen als
Talmoed en Midrasj (nr. 1-157).
2) Een serie van Rhein-Donau-sagen, geworteld in het Duitse legendengoed.
Deze verhalen concentreren zich veelal rond de figuur van vader Samuel en
zijn zoon Juda, ook genoemd He-Chassid, de Vrome, (nr. 158-182).
3) Tenslotte een aantal novellen van meer algemene aard (nr. 183 tot het eind
van het boek).

Hoewel het Maʾaseh-Buch eeuwenlang een uitermate veelgelezen werk is geweest
- althans binnen de Joodse gemeenschap - raakte het in de loop van de 18e eeuw
toch zelfs daar geheel op de achtergrond. De invloed van de Verlichting met haar
scherpe kritiek op alle vormen van volksgeloof liet ook het Joodse volksdeel niet
onberoerd. Weyerman kondigt die straks tot een storm aanzwellende kritiek reeds
aan. Voor hem stonden zulke verhalen op één lijn

23)

In zijn artikel over het Maʾaseh-Buch in de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, dl. V,
Hilversum (1968), p. 211.
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met de sprookjes van Moeder de Gans: goed voor onnozelen. Een ontwikkeld man
kon hier alleen maar de spot mee drijven. En dat heeft Weyerman dan ook
ruimschoots gedaan, niet gehinderd door enige schroom voor antisemiet gehouden
te worden.
Is men eenmaal bij het Maʾaseh-Buch terecht gekomen, dan laten de door
Weyerman bewerkte verhaaltjes zich ook meestal gewillig identificeren. In de hierna
volgende tabel verwijzen mijn romeinse cijfers naar het eerder gegeven overzicht
van de ‘Sprookjes’ uit JCW. De arabische cijfers zijn de nummers waaronder de
overeenkomstige verhalen voorkomen in het Maʾaseh-Buch volgens de transcriptie
van Bertha Pappenheim. Deze nummering is niet altijd identiek aan die in de originele
jiddische editie Amsterdam 1723, reden waarom ik telkens tussen haakjes ook deze
nummering vermeld. We krijgen dan het volgende beeld:

JCW
(I)

Ma aseh-Buch
5 (5)

(II)

6 (6)

(III)

126 (124)

(IV)

150 (145)

(V)

160 (155)

(VI)

235 (230)

(VII)

‘Uyt het Boek, Baba Bathra’

(VIII)

55 (55)

(IX)

35, eveneens bij MM (35)

(X)

?

(XI)

74 (72)

(XII)

92 (90)

(XIII)

104 (102)

(XIV)

106 (104)

Om te laten zien hoe Weyerman met deze vertelsels uit het Maʾaseh-Buch is
omgesprongen, kan ik het best twee complete versies - het origineel (in casu de
letterlijke Duitse transcriptie door Bertha Pappenheim) en Weyerman's bewerking
- achter elkaar citeren. Ik kies daartoe, noodgedwongen, het kortste verhaal: JCW
(I) = Maʾaseh-Buch nr. 5. Eerst dan de bron:
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‘Fünfte Geschichte geschah: Er frägt, der Kaiser Rabbi Jehauschue
ben Chananje: “Lieber, sag mir, warum schmeckt das Gekochtes von
dem Schabbes so wol, besser als das Gekochtes, das ihr in der Wochen
tut kochen?” Da antwortet ihm Rabbi Jehauschue wider: “Adauni (Mein
Herr) Kaiser, ich will euch die Wahrheit sagen. Wir haben ein Wurzel,
heisst Schabbes. Dieselbige tun wir drein, drum schmeckt es so wol.” Da
sagt der Kaiser: “Lieber, gib mir auch von derselbigen Wurzel, ich will
mir's auch in mein Gekochtes werfen, damit dass mein Gekochtes auch
so wolschmecken soll.” Da sagt Rabbi Jehauschue wider den Kaiser:
“Adauni Kaiser, wenn ich dir davon gibt, helft dir niks. Denn wer den
Schabbes hält, dem helft die Wurzel, aber der den Schabbes nit hält, da
helft die Wurzel nit. Derhalben, Adauni Kaiser, kann ich dir nit von der
Wurzel geben.” Un weist ihn damit ab, von dem Schabbes wegen.’
Bij Weyerman wordt dit:

Een Joodsch Sprookje
Een zeker Keyzer, die zo nieuwsgierig was als eene steegjes Klappey,
vroeg eenmaal aan den Rabbijn Josua, den Zoon Chanania; Ey lieve zegt
ons eens, Heer Rabbijn waarom ruykt men het Sabbathgebraat der Jooden
zo ver als de pannekoeken der Armen? en waarom is deszelfs reuk zo
geurig als de Ojevaars lucht van een Haagsche Venezoen pastey, die
opgemetselt is door den Keuken Architekt van der Laan? den Rabbijn
Josua die zo assurant was als een Parijsche Lacquey, andwoorde voor
de vuyst; Heer Keyzer ik zal uw de waarheyt zeggen, (dat is als vry wat
ongemeen in een Rabbijn) dat spruyt uyt een grond, die alzo diepzinnig
is als de Put van St. Pieters Fort tot Maastrigt. Wy bezitten een kruyd
Schabbas genaamt, dat vry zo doordringent van geur is als Fransche
Echalotten en als Gaskonsche Rakambolen, daar mee besteeken wy ons
Sabbathsgebraat, dat dan een vry geuriger lucht uytlevert als een
gesprengde Osse lenden, geborduurt met Artoische Roozemarijn. De
Keyzer stont te gaapen van Verwondering als een Goudsche Pijpenbakker,
die voor de eerste maal den steene Roelant ziet, en hy verzogt met een
Vorstelijke demoed, om een plantje van dat Schabbas kruijd te moogen
erlangen? Doch den Keu-
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kenklouwer Iosua volgde 's Keyzers verzoek in, met een weygering,
zeggende; Gelijk als men een Zielmis verspilt op een Vagevuurs Geus,
zo wort dit Kruyd onnut in de handen een 's Kokx die geen Sabbath viert,
na de Joodsche wijze. Soort by Soort, en Kruyden by Kruyden, genadige
Vorst, want de Edelen Majelijn past, by geen Galnooten, nog het
Sabbathkruyd Schabbas by een gebraade kalfsborst der Heydenen.’
Zoals men ziet volgde Weyerman in grote lijnen het verhaal uit het Maʾaseh-Buch.
Hij smukt het gewoontegetrouw op en brengt Nederlandse herkenningspunten aan
24)
(keukenarchitekt van der Laan , het Maastrichtse St. Pieters Fort, de steenen
25)
Roelant in Amsterdam). Met de hatelijkheden aan het adres van de rabbijnen valt
het hier wel mee, afgezien van die ene sneer over hun leugenachtigheid. Eigenlijk
slaat de beteuterde keizer een gekker figuur dan de rabbijn Josua. Weyerman's
presentatie is die van een superieure spotter, die lacht over de zotheden van de
wereld als een ‘vrolijke tuchtheer’.
Het Maʾaseh-Buch is niet de enige maar wel de belangrijkste bron voor de
toevoegsels van JCW. Zijn bewerking bewijst opnieuw, dat Weyerman een literaire
omnivoor was met een sterk instinct voor het pikante detail. Wat dat betreft leverden
de Joodse (en anti-Joodse) schrijvers en het levende kontakt met de in Nederland
woonachtige Joden hem een overvloed aan materiaal.
Ik weet niet of Weyerman ook voor zijn lange lijst van valse messiassen nog een
speciale bron heeft benut. Het ontbreken van een verhaalplot bemoeilijkt hier het
zoeken, want dergelijke namen kunnen overal opduiken waar de heilsverwachting
van de orthodoxe Joden ter sprake komt. Hiermee raken we aan wat voor mij het
wezenlijkste punt van de vraagstelling is: tot welke konklusies voert Weyerman's
bewerking van Moses Marcus ons met betrekking tot het hem aangewreven
antisemitisme?

24)
25)

De Haagse pasteibakker Joris van der Laen (1652-1732), cf. Den Vrolyke Tuchtheer, ed.-A.J.
Hanou, dl. 2, p. 262.
Een in 1774 opgeruimd stenen beeld aan de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam.
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5. Waardering
Door zelf te spreken van een ‘Traktaat tegen het Jodendom’ lijkt Weyerman bij
voorbaat al zijn vijandige gevoelens te hebben onderstreept. Wanneer we nu
bovendien nog eens alle schimpscheuten jegens de Teerlingdraagers (JCW, p. 53),
‘die gebaarde Wisselaars’ (JCW, p. 95) etc. op een rijtje zetten, dan schijnt het pleit
definitief beslist. Men moet dan wel instemmen met het volstrekt negatieve oordeel
van Te Winkel, Bovenkerk en anderen over de ‘vuilschrijver’ Weyerman.
Toch vereist de zorgvuldigheid, dat we Weyerman's uitlatingen over de Joden
hier en elders in een meer algemeen perspektief zien. Ik zou hem niet graag willen
vrij pleiten van malicieuze praktijken, maar waar het nu om gaat is de kwestie, of
Weyerman in zijn bewerking van Moses Marcus een speciale vijandigheid tegen de
Joodse medemens tentoonspreidt. En dan blijken zijn aanvallen op de Joodse clerus
en op de Talmoed vrijwel steeds gekoppeld aan zijn algemene kritiek op wat voor
hem slechts een belediging van het gezond verstand inhield. Bovenkerk heeft dat
wel opgemerkt, maar verzuimde er mijns inziens de juiste konklusie uit te trekken.
Precies dezelfde beschuldigingen als die aan het adres van de Rabbijnen strooit
Weyerman ook voortdurend uit over papisten, mohammedanen en zelfs over
26)
vrijdenkers . In dat opzicht onderscheidt JCW zich bepaald van Moses Marcus,
die exclusief uitvaart tegen het Talmoedische Jodendom!
Ik wil mij ter illustratie van het bovenstaande beperken tot een enkel citaat. In de
‘Fabel-Sprookjes des Talmuds’ - zo poneert JCW op p. 80 - steekt evenveel waarheid
‘als er Waarheyt schuylt in den Alkoran van den Arabische Guyt Mahometh, in het
Wonderboek van den mymerende David Joris, in de harsselooze Schriften van den
Schoenflikker Jakob Bohm, en in de godslasterlijke

26)

Ook A.J. Hanou meent in zijn meer genoemde editie van Den Vrolyke Tuchtheer (1729), dl.
2, p. 280-281, uit Weyerman's vergelijkbare behandelwijze van bijv. katholieken en Westfalers
‘in laatste instantie geen principiële “anti”-positie’ ten opzichte van de Joden te mogen
vaststellen. Toch betreft het hier een ander gezichtspunt, nl. een algemeen kritische houding
tegenover sociale minderheden.
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Traktaaten van den Engelsche Discipel des Satans, Toland, die geleeft hebbende
in den herom zwervende staat eens Bedelaars, gestikt is in de Armoede eens
volslaagen Atheists’. Wie zoiets neerschrijft pretendeert in elk geval op te komen
voor de waarheid en voor de ware religie.
Men mag het, wat mij betreft, vele representanten van de Verlichting als een
gebrek aanrekenen, dat zij totaal geen oog hadden voor het mystieke, het irrationele,
de primitieve volksfantasie. Onder deze omstandigheden hoeft men bij zulke
schrijvers ook geen respect te verwachten voor het orthodoxe Jodendom. Weyerman
staat hierin stellig niet alleen. Iemand als Voltaire heeft zich herhaaldelijk in dezelfde
27)
geest uitgelaten . Het beeld van de (Nederlandse) Verlichting als een uiterste van
tolerantie behoeft stellig enige correctie. In werkelijkheid kenmerkt de houding van
vele ‘filosofen’ tegenover de Joden zich door een zekere ambivalentie: dezelfde
auteurs die de Jood als burger wilden beschermen, ergerden zich vaak aan zijn
hardnekkig ‘bijgeloof’, zijn ‘onbeschaafdheid’. Maar dat is iets wat ook sommige
verlichte Joden in de 18e eeuw (Isaäc de Pinto, Moses Mendelssohn) zelf al hebben
beseft.
September 1979

Adres van de auteur:
Witsenburgselaan 35
6524 TE Nijmegen

27)

Zie Arthur Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews, New York en Londen 1968,
speciaal hfdst. IX.
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Brenda M. Wolvekamp-Baxter
Het gedicht ‘de bouwval’ door Albert Verwey
In een vroeg stadium van mijn onderzoek in verband met een studie over Alex
1)
2)
Gutteling meende ik in ‘De Bouwval’ een toespeling op deze dichter te kunnen
zien. Het ontbreken van een handschrift van dit gedicht onder de documenten en
manuscripten in het bezit van de weduwe van Gutteling deed mij echter twijfelen
omdat handschriften van de overige gedichten van Verwey met betrekking tot
Gutteling wél aanwezig waren.
Na de voltooiing van mijn onderzoek heeft Professor Dr Th. Weevers mij
geschreven dat hij ervan overtuigd was dat ‘De Bouwval’ betrekking had op Gutteling,
hoewel de regel ‘Zijn haar was blond’ niet met de werkelijkheid overeenkwam.
Het herlezen van dit gedicht in het licht van mijn later verworven kennis van de
poëzie van Gutteling heeft geleid tot mijn vaste overtuiging dat ‘De Bouwval’
inderdaad betrekking heeft op Gutteling. Bovendien vind ik deze overtuiging zelfs
bevestigd door de bovengenoemde regel.
De passage die het duidelijkst op Gutteling schijnt te slaan staat in het laatste
gedeelte van het gedicht. De dichter beschrijft een jonge kunstenaar die zijn leerling
wil worden en hem zijn ‘schetsen’ komt aanbieden.
Reeds gingen jaren toen eens in de vroegte
Een jonkman me in mijn werkplaats vond.
Zijn haar was blond.
Hij zag de dingen met een hoog genoegte.
Hij wou mijn leerling zijn en bood me een rol
Met schetsen die hij maakte.
(Oorspronkelijk Dichtwerk, I, blz. 827)

1)
2)

B.M. Wolvekamp-Baxter, ‘The Life and Work of Alex Gutteling’, onuitgegeven dissertatie,
London, 1976.
Albert Verwey, Oorspronkelijk Dichtwerk, Deel I, blz. 819-828.
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Het is niet moeilijk in deze regels (de derde uitgezonderd) een toespeling te zien
op de eerste ontmoeting tussen Verwey en de zestienjarige Gutteling die hem zijn
schrift met jeugdverzen kwam brengen. Enkele regels verder schrijft Verwey:
Mijn oog was scherp: toch kon ik in zijn trekken
Geen spoor van een erinnering ontdekken,
Maar wel, diep in mijzelf, een vreemd verstaan,
Alsof 't verborgne ik daar maar op moest wekken
Om tot het wezen van die vreemdling in te gaan.
Hij was mijn zoon.

Deze laatste regel staat geïsoleerd, waardoor hij meer opvalt. Wie op de hoogte is
van de aard van de vriendschap tussen Verwey en Gutteling zal geneigd zijn ook
in deze regels een toespeling op de jongere dichter te zien. De laatste regel, ‘Hij
was mijn zoon’, is in dit verband zeer treffend. Verwey was inderdaad voor de jonge
Gutteling een ‘vaderlijke vriend’. In zijn brieven aan Verwey, vooral uit de eerste
jaren van hun vriendschap, spreekt Gutteling hem aan met de woorden ‘Lieve vader’,
of ‘Lieve vadertje’. Ook beschrijft hij zichzelf weleens als ‘Uw oudste’. Na het
overlijden van Gutteling werd Verwey door Floris Verster gecondoleerd met de dood
3)
van zijn ‘geestelijke zoon’, een benaming die Verwey zeer juist vond . Deze regels,
en vooral de laatste, zouden zelfs als een toespeling hierop kunnen worden
beschouwd. Na een beschrijving van de ‘schetsen’ volgen nog drie regels die ook
duidelijk in de richting van Gutteling wijzen:
Mijn leven werd
Van toen af droef en heerlijk.
Want dat hij jong moest sterven sloeg me deerlijk.

Verwey, als vertrouwde vriend, werd uiteraard al vroeg op de hoogte gesteld van
de ware aard van de ziekte die de jonge Gutteling zou slopen.

3)

Mondelinge mededeling door de weduwe van Alex Gutteling, aan wie Verwey dit heeft verteld.
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Waarom echter zou Verwey het nodig hebben gevonden in het beschrijven van zijn
jonggestorven vriend om zijn haar van donker in blond te veranderen?
Een mogelijk antwoord hierop ligt m.i. in het eerste gedeelte van ‘De Bouwval’
waar men tevens een zekere overeenkomst vind met ‘Vita Aeterna’, het gedicht dat
Verwey een jaar van tevoren (1911) ter nagedachtenis van zijn jonge vriend had
geschreven.
Volvoerde een geest die uit den hemel vloog
Vóór mij zijn plotselinge landing?
Vreeslijk was zijn gelaat en laaiend oog.
En stemloos klonk zijn woord en overklonk
De dreuning van de golven: o kleinmoedige,
Ik ben die bracht, en uit mijn handen zonk
In u die Vonk
Die levens groei van vloed tot vlam bespoedige.
(O.D. I, blz. 819)

Vergelijk ‘Vita Aeterna’:
Ik had de smartlijkste van al mijn wonden
Gepeild en dronk mijn bitterste artsenij,
Toen als door goddelijk bevel gezonden
Gij kwaamt.
(O.D. I, blz. 780)

In ‘De Bouwval’ lezen wij verder:
Door dit vizioen geslagen lag ik stil
In 't zand dat opwoei en mij langzaam dekte,
Maar in mij was een woordelooze Wil
Die mijn gedachten de een na de ander wekte.

Vergelijk ‘Vita Aeterna’:
Of zijn wil
In mij gevaren was tot een werkdadig
Bestaan, versmaadde ik tranen, iedren ril
Van 't siddrend vlees: uw werk doen, o mijn jonker
(O.D. I, blz. 791)
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Eén van de door deze ‘woordelooze Wil’ gewekte ‘gedachten’ heeft donker haar
(‘zijn donkre haren waren / Als vleugels om zijn hoofd, en blind zijn ogen -’), de
andere is blond (‘En de andre, blond, met hooggestegen lokken / En lichtvolle ogen,’).
De eerste wordt gewekt uit een droom die hij als volgt beschrijft:
Maar een droom stond naast me en wees een eiland
Omspoeld door golven, en een jonge Heiland
Lag daar in bloemen.

De eerste titel door Gutteling voor zijn tweede bundel gedichten (Doorgloeide Wolken)
gekozen luidde: ‘Op de Wereldzee en het Gelukkige Eiland’. In het gedeelte van de
bundel getiteld ‘het Gelukkige Eiland’ zouden dan de gedichten staan die op Gutteling
zelf en op zijn leven in Driebergen betrekking hebben. De ‘jonge Heiland’ in deze
regels en ook later in het gedicht (‘De Heiland is gekomen’) is dus m.i. een toespeling
op Gutteling.
Wanneer men dit door mij verondersteld verband tussen Doorgloeide Wolken en
‘De Bouwval’ aanneemt, ziet men onmiddellijk wie, of wat, de twee ‘gedachten’
eigenlijk moeten voorstellen. Het laatste gedicht in deze bundel begint namelijk met
de regels:
Smart is een donkre knaap en Vreugde een blonde jongen,
Maar schoon en edel zijn zij beiden evenzeer.
(Doorgloeide Wolken, blz. 130)

Dit zijn dus Verweys ‘gedachten’: ‘Smart’ en ‘Vreugde’. ‘Smart’ is de gedachte aan
Guttelings dood, waarvan de droom waaruit de eerste (de donkerharige) ‘gedachte’
wordt gewekt, een duidelijk beeld geeft. ‘Vreugde’ daarentegen stelt Verweys
herinnering aan het leven van Gutteling voor. Wanneer later in het gedicht Verwey
zijn eerste ontmoeting met Gutteling beschrijft, kan de jonge dichter dus niet anders
verschijnen dan in de gedaante van ‘Vreugde’ (‘een blonde jongen’).
Het gedicht ‘De Bouwval’ gaat niet zozeer over Gutteling als over Verweys
gevoelens ten aanzien van zijn jonggestorven vriend
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en over Guttelings betekenis voor Verwey. Om deze gevoelens te uiten gebruikt de
dichter beeldspraak aan Guttelings eigen verzen ontleend.

Adres van de auteur:
37 Oak Road
Rochford, Essex, SS4 1NS
England
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Boekbeoordelingen
B. van den Berg, Foniek van het Nederlands, achtste druk. Van Goor
Zonen, Amsterdam, 1978; 124 blzz., geb.: ƒ 24,90.
In 1958 verscheen de eerste druk van Foniek van het Nederlands. Het werkje
betekende de vervulling van een wens, geuit door C.B. van Haeringen in zijn
‘Herverfransing’, naar ‘een boek dat zich durfde betitelen Foniek van het Nederlands,
en naar zijn inhoud “fonetisch” en “fonologisch” beide wilde zijn, zonder overdreven
angst voor vervloeiing van grenzen’ (Med. K.A., Lett., 1957, p. 3-4, n. 2). In de
opeenvolgende herdrukken heeft de auteur er steeds naar gestreefd zijn boekje op
de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein van de ‘foniek’ te houden. Dat als
gevolg van dit streven oudere en nieuwere fonetische en fonologische opvattingen
naast elkaar voorkwamen - op zich niet eens zo slecht voor de vorming van het
kritisch oordeel bij studerenden -, illustreerden in het bijzonder de zesde en zevende
druk. In deze vernieuwde, achtste druk heeft de auteur de beschrijving van de
nederlandse spraakklanken van dit tweeslachtige karakter ontdaan en tevens de
didactische opzet zo gewijzigd, dat studerenden zich de materie eigen kunnen
maken zonder steun van de docent.
In deze nieuwe versie van Foniek van het Nederlands behandelt Van den Berg
de fonetische verschijnselen ‘alleen voor zover ze taalkundig van belang zijn, in het
bijzonder met het oog op de fonologische component van een generatieve
grammatica’ en heeft hij ‘een omstandiger uitleg gegeven van de fonetische
kenmerken die voor een generatieve fonologie van het Nederlands nodig zijn’
(Voorbericht, p. 7). Verder ontwikkelt de schrijver een nieuwe visie op de
zogenaamde diftongen, die z.i. ‘fonologisch beschouwd...combinaties van een klinker
en een medeklinker’ zijn (p. 33). Een uitvoerig regelapparaat voor de accentuering
in velerlei syntactische constructies is toegevoegd.
De integrering en functionalisering van de fonetische verschijnse-
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len in de beschrijving van de nederlandse spraakklanken betekent taalkundig gezien
een vooruitgang. Of het zich daarbij richten naar de generatieve fonologie zulks ook
is, moet de toekomst uitwijzen. Met de auditorische waarnemingen van Van den
Berg behoeft men het niet altijd eens te zijn. Zo betwijfel ik, of in ‘verzorgd
Nederlands’ bij de woorden péluw, zwáluw en zénuw in de onverbogen vorm de
naglijder w niet wordt gerealiseerd en er dus geen tegenspraak in de accentuering
van kostúum e.d. en zénuw e.d. zou zijn (p. 62-63). Deze aankondiging is niet de
plaats om de discussie over de benaming van ons ‘verzorgd Nederlands’ te
heropenen; het gebruik van de termen ‘Standaardnederlands’ en ‘Standaardtaal’
voor de bovengewestelijke taalvorm zijn mij zelf echter steeds te absoluut
voorgekomen (zie ook de relativerende laatste zin in Van den Bergs boekje, p. 117).
Ondanks de toepassing van een goedkoper zetsysteem maakt de uitgave een
verzorgde indruk. De wens van de auteur dat ook deze versie van zijn boek de
vakgenoten zal stimuleren tot verder onderzoek, zal zeker gehonoreerd worden.
G.C. ZIELEMAN

Jaarboek 1976-1977 van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van
Retorica ‘De Fonteine’ te Gent. Twee delen: Deel I ( = XXVII, Tweede
reeks: nr. 19 (in 1978 uitgegeven); Deel II (= XXVIII, Tweede reeks: nr.
20; tevens uitgegeven als Rederijkersstudiën XII in de reeks ‘Uit het
Seminarie voor Nederlandse literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te
Gent nr. XXII’), Gent, 1979.
De twee delen van het Jaarboek 1976-1977 van ‘De Fonteine’ hebben, gerekend
naar hun opzet, een zeer onderscheiden karakter. Deel I is een verzameling
afzonderlijke artikelen, weliswaar met een door de traditie van de Gentse kamer
bepaalde sterke nadruk op de rederijkersliteratuur, maar daarnaast met studies
betreffende andere perioden, zij het dat er via het onderwerp ‘toneel’ ook daar een
duidelijk verband bestaat met het begrip ‘kamer van
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rhetorica’. Voor het onderzoek van de vóór-renaissancistische en
vroeg-renaissancistische letteren in het Nederlandse taalgebied is dit deel niet
zonder gewicht. De bundel opent met een uitvoerige studie door Pierre Vinck van
‘Het Volksboek Die Historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone
van Napels’, een artikel, gebaseerd op een onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
en een welkome aanvulling op het grote werk van Debaene over de prozaromans.
Dirk Coigneau behandelt ‘Het refrein van Gilleken Honings’, W.L. Braeckman ‘Een
onbekend Gents handschrift met rederijkersteksten (nl. Hs. 1682 in de Gentse
Universiteitsbibliotheek). De auteur geeft in dit artikel behalve een beschrijving van
het handschrift ook een transcriptie van de inhoud: refreinen en kleine spreukmatige
rijmpjes en een komplete klucht, voorzien van verklarende aantekeningen. Werner
Waterschoot beschrijft in ‘Lucas d'Heere in plano (1577)’ een plano met vier
sonnetten van d'Heere ter ere van Willem van Oranje, waar tot nu toe niemand
aandacht aan had besteed. Literatuur van later tijd komt aan de orde in de laatste
drie bijdragen in dit deel, t.w. ‘Plagiaat van P.J. de Borchgrave (1805)’ door J.
Huyghebaert, ‘Nederlandstalig toneel in Gent tijdens het Verenigd Koninkrijk’ door
Greta Delaunois en ‘Karel van de Woestijne en het Gents toneel’ door Anne Marie
Musschoot.
Deel II is als gezegd van een heel andere opzet. Het heeft als eigen titel Eduard
de Dene, Testament Rhetoricael II, uitgegeven door W. Waterschoot en D. Coigneau
(...) onder leiding van Prof. A. van Elslander. In de Verantwoording wordt
meegedeeld, dat dit tweede stuk van het Testament Rhetoricael van De Dene
(handschrift 3330 in de Gente U.B.) onmiddellijk aansluit bij het eerste stuk, dat
eerder gepubliceerd is in Jaarboek ‘De Fonteine’ 1975 Deel II, ook verschenen als
Rederijkersstudiën X in de reeks waarvan dit tweede stuk deel XXII is. De
verantwoording van de uitgavetechniek is in het eerste stuk te vinden. Het nieuwe
stuk geeft niets meer (maar ook niets minder) dan de tekst van fol. 150v tot fol. 317r
van het desbetreffende handschrift. De editie maakt een uiterst zorgvuldige indruk
en is van betekenis als ontsluiting van een belangrijke bron van rederijkerspoëzie.
Dit deel omvat voornamelijk refereinen en liede-
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ren. Brede informatie over het handschrift en zijn inhoud gaven Van Elslander,
Waterschoot en Coigneau eerder in het Jaarboek ‘De Fonteine’ 1969-1970. De
nieuwe tekstuitgave zal ongetwijfeld tot nader onderzoek uitlokken en we verheugen
ons alleen al om die reden over de verschijning. In Deel I van de hier aangekondigde
tweedelige publikatie wordt meegedeeld, dat het Jaarboek 1976-1977 (twee delen)
te verkrijgen is tegen de prijs van 425 fr. door overmaking op postrekening
000-0301710-40 van de ‘Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine’ te
Gent.
Heiloo, oktober 1979
L. STRENGHOLT

Reinder P. Meijer, Literature of the Low Countries. A Short History of
Dutch Literature in the Netherlands and Belgium. New edition with
corrections and additional material. The Hague/Boston, Martinus Nijhoff,
1978; X + 402 blz., prijs ƒ 27.50.
De eerste druk van dr. Meijers litteratuurgeschiedenis, geschreven terwijl hij onze
taal en letterkunde doceerde aan de Universiteit van Melbourne, is verschenen kort
na zijn benoeming tot hoogleraar in Londen. Door een verzuim van de
ondergetekende is de recensie daarvan niet binnen redelijke tijd tot stand gekomen,
reden waarom bij uitzondering de aandacht gevraagd wordt voor de tweede druk.
Toen indertijd een regeringsopdracht werd overwogen om een overzicht van onze
litteratuurgeschiedenis te doen samenstellen, stond de advizeurs een werk voor de
geest dat wel in het Engels zou worden geschreven, maar met kleine wijzigingen
geschikt zou kunnen worden gemaakt voor studenten en andere belangstellenden
van welke moedertaal of landaard dan ook. Uitvoering van dat denkbeeld zou een
ander rezultaat hebben opgeleverd dan hetgeen voor ons ligt. Dr. Meijer heeft
kennelijk voor een Engelstalig publiek geschreven, dat met de Engelse en
Amerikaanse litteratuur vertrouwd is. Zeker, dat de ‘Select Bibliography’ achterin
45 Engelse titels bevat tegen 22 Franse en 7 Duitse, zal aan het voorhan-
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den materiaal liggen, en in het register is de verhouding ook enigszins anders. Maar
in het geschiedverhaal is een taktiek onmiskenbaar om parallellen te trekken met
de Engelse letterkunde; terecht, ten eerste omdat ‘uitgaan van het bekende’ een
didaktisch grondbeginsel is, ten tweede omdat gesuggereerde verwantschap en
vergelijkbaarheid bij de Engelstalige lezer sympathie kunnen wekken. Enkele
voorbeelden: ‘In musicality, colour, richness of vocabulary, and also thematically,
(Vondel's poetry) often comes close to the poetry of his English contemporary
Richard Crashaw, without the conceits, however, of which Crashaw was so fond’
(141/142). Op blz. 177 laat de Schr. Sara Burgerhart gunstig afsteken tegen Pamela
en Clarissa Harlowe. Pieter Daens van L.P. Boon is ‘one of the few successful
examples of what Truman Capote in 1966 termed the “non-fiction novel”’ (361). In
sommige van Gorters Verzen van 1890 ‘the conventional syntax was discarded and
replaced by strings of long and eccentric word-conglomerations, comparable to the
compound words of Gerard Manley Hopkins, but more extreme’ (244). Zeer Engels
doet reeds de eerste alinea van het eerste hoofdstuk aan, en nog meer de zwierige
slotformule van het boek.
Ofschoon de vakman in de stofkeuze - zoals bij een boek van deze opzet ook
hoort - weinig verrassends zal vinden, met uitzondering van de auteursnamen die
men nog pas kort kent, is de behandeling van de gekozen figuren en werken
doorgaans persoonlijk en ligt er kennelijk eigen studie van de besproken werken
aan ten grondslag. De auteurs van overeenkomstige boeken in andere talen kunnen
in dit opzicht, evenals bij het rekening houden met de landaard en kennis van de
lezers, mutatis mutandis een voorbeeld nemen aan dr. Meijer. Laten zij gerust hun
voorkeur volgen als die uitgaat naar Klaaglied om Agnes en niet naar Joachim van
Babylon en ze liever de gedichten van Couperus en Majesteit en Wereldvrede willen
verzwijgen dan Antiek Toerisme. Segher Diengotgaf, Jacobus van Looy, Nine van
der Schaaf, Hendrik de Vries en andere auteurs die een toekomstig schrijver van
een boek als dit wellicht liefheeft, hoeven in zijn boek niet te ontbreken.
Daartegenover kan hij zonder zich te schamen de glasheldere uiteenzetting van de
termen Hollands, Vlaams, Nederlands enz. overnemen, die op blz. vii te vin-
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den is. Ook kan hij de simpele periodizering volgens eeuwen overnemen, en dr.
Meijers vertelmethode navolgen, waarbij van de chronologische volgorde wordt
afgeweken als het aaneensluiten van de vertelling dat wenselijk maakt.
Het verbaast een beetje dat in deze grotendeels fotomechanische herdruk, waarin
de bespreking van enkele, in de eerste druk ontbrekende, schrijvers is tussengevoegd
zonder noemenswaardige schade voor het uiterlijk van de pagina, slechts heel
enkele zetfouten uit de eerste druk gekorrigeerd zijn. De derde druk brenge hierin
verbetering, en ook in enkele onnauwkeurigheden van anderen aard. Baeto b.v.
wordt niet ‘attacked by his father’, en Poot is niet tot zijn dood op de ouderlijke
boerderij gebleven.
Deze details zijn niet storend en Literature of the Low Countries verdient alle
aanbeveling, ook als geschenk!
C.A. ZAALBERG

Morfologie van het Nederlands onder redactie van G.E. Booij. Met een
inleiding en een systematische bibliografie. Huis aan de drie grachten,
Amsterdam 1979. 190 blz. ISBN 90-6388-002-2. Prijs ƒ 19,50.
In het voorwoord schrijft de redacteur, G.E. Booij, waarom hij twaalf artikelen over
Nederlandse morfologische verschijnselen verzamelde: door de toegenomen
belangstelling voor de morfologie - vooral binnen de transformationeel-generatieve
grammatica - is het onderwijs en het onderzoek gebaat bij het toegankelijk maken
van verspreid gepubliceerde relevante artikelen. Hoewel men de baten voor het
onderzoek kan betwijfelen, moet men het met de verzamelaar eens zijn, dat dit
keurig verzorgde boek van belang is voor het onderwijs. Niet in de laatste plaats
door de heldere Inleiding van de redacteur.
In de Inleiding zet Booij uiteen hoe men zich binnen de generatieve grammatica
in de laatste jaren bewust is geworden van de eigen aard en plaats van morfologische
regels, zoals men zich in het algemeen bewust is geworden van de
‘eigen-wettelijkheid (autono-
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mie) van de verschillende aspecten van het taalsysteem’ (17). Booij beperkt zich
echter niet tot de ontwikkelingen die geleid hebben tot de lexicalistische generatieve
morfologie, hij volgt ook het spoor terug tot de structuralistische morfologie van
Uhlenbeck en de ‘jonge’ Schultink. De grondbeginselen van de morfologie, waarmee
de Inleiding begint, zijn alle terug te vinden in het proefschrift van Schultink uit 1962.
De aandacht voor de pregeneratieve Nederlandse morfologische traditie blijkt ook
uit de verzamelde artikelen: vijf van de twaalf behoren ertoe: C.B. van Haeringen
‘De meervoudsvorming in het Nederlands’ (1947) en ‘Het achtervoegsel -ing:
mogelijkheden en beperkingen’ (1971), A. Cohen ‘Het Nederlands diminutiefsuffix;
een morfonologische proeve’ (1958), H. Schultink ‘Produktiviteit als morfologisch
fenomeen’ (1961) en A. Sassen ‘Over het bestaan en ontstaan van Nederlandse
woorden’ (1971). De keuze van deze vijf artikelen is een gelukkige: ze geven een
goed beeld van de pregeneratieve morfologische traditie. Het artikel van Schultink
preludeert op latere ontwikkelingen door de aandacht voor beperkingen op
woordvormingsregels, het artikel van Sassen door de notie ‘geïmpliceerd woord’.
De generatieve morfologie is vertegenwoordigd met H. Schultink ‘Het prefix gein Nederlandse (en Duitse) verleden deelwoorden’ (1973), ‘Plaats en aard van
morfologische regels in een transformationeel-generatief taalmodel’ (1974),
‘Nederlandse affixen en hun boundaries’ (1977) en ‘Over de accentuering van
afgeleide woorden in het Nederlands’ (1977), F. Zwarts ‘-Aar, -arij, -sel en -te’ (1975)
en G.E. Booij ‘Wanneer bestaat een woord?’ (1978) en ‘Formele eigenschappen
van woordvormingsregels’ (1978). Deze artikelen geven een goed beeld van de
generatieve morfologie. Er is één artikel dat mijns inziens niet had mogen ontbreken,
namelijk J. van Marle ‘De taken van het lexicon’ (Forum der Letteren 1978, 7-19).
De flap van het boek gewaagt van een aantal verzamelde ‘classics’. Het merendeel
van de artikelen verdient dit predicaat. Een herziene versie van een nog niet
gepubliceerde lezing uit 1978, namelijk het laatst vermelde artikel uit de bundel, kan
men onmogelijk een ‘classic’ noemen, hoe aardig het ook is.
De verzamelbundel wordt afgesloten met een goed verzorgde
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systematische bibliografie van de belangrijkste publicaties over de morfologie van
het Nederlands geschreven na 1890. Dialectologische en historische studies zijn
niet opgenomen.
Vakgroep Algemene Taalwetenschap
Rijksuniversiteit te Leiden
Stationsplein 12
Leiden.
J.W. DE VRIES

Jan Baptist Chrysostomus Verlooy, Verhandeling op d'Onacht der
moederlyke Tael in de Nederlanden (1788) ingeleid en toegelicht door
J. Smeyers en J. van den Broeck. Martinus Nijhoff / Den Haag. Tjeenk
Willink / Noorduijn. 1979. (Prijs ƒ 27,50).
Wij zullen hier het betoog van Verloo niet heelemaal weergeven. Dr. Jacob
gaf er een uitstekende analyse van in het album, opgedragen aan Prof.
Vercoullie. Overigens hopen wij, dat er binnenkort eens een herdruk
verschijne, goed ingeleid en goed geannoteerd. (Het is hoog tijd, jonge
Vlaamsche historici, dat gij de eigen Vlaamsche geschiedenis gaat
ontdekken!)
Leo Picard, Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche
Beweging I, 70 (1937).
Of dit in de reeks ‘Klassieken Nederlandse Letterkunde’ thans opnieuw toegankelijk
gemaakte traktaat van de Brusselse advocaat J.B.C. Verlooy een klassiek werk van
de Nederlandse letterkunde is, waag ik in twijfel te trekken. Dat het later werd
herdrukt, een eerste keer in 1829 te Gent, een tweede keer in 1938 te Antwerpen
door de historicus R. van Roosbroeck voor ‘De seven Sinjoren’ en thans een derde
keer in Den Haag door twee Zuidnederlanders, laat er echter geen twijfel aan bestaan
dat wij met een klassiek geschrift te maken hebben. Dit ontleent zijn verdienste
echter allerminst aan literaire kwaliteiten, maar aan het feit dat het een belangrijk,
niet te miskennen bewijs vormt van Nederlands nationaal en taalkundig bewustzijn
1)
gedurende de 18de eeuw in de zuidelijke Nederlanden . Geen wonder dat het in
1829, tijdens het Verenigd

1)

Verg. L. Delfos, Onze Nationale Naam bij het einde van de 18de eeuw (Wetenschappelijke
Tijdingen 10 (februari 1950), 49-59).
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Koninkrijk, in een herdruk van Snoeck-Ducaju en Zoon, op aandrang van Van Doorn,
gouverneur van Oost-Vlaanderen, ten dienste werd gesteld van de taalpolitiek van
2)
koning Willem I .
In zijn voorbericht zegt de anonieme ‘Uytgever’ van 1829, dat ‘het
boeksken...eenen schat van opmerkingen (bevat), welke nog heden de aendacht
verdienen....Daer vooral in onze dagen de Moedertaal den meesten aenstoot lyd,
zal den herdruk van het genoemd werksken, dat zeer raer geworden was, niet
ontydig zyn’. Hij achtte ‘het raedzaem..., de spelling vlaemsch te laten, en aen den
styl niet te veranderen; nogtans zyn grove misstellingen, ongelykheden en drukfouten
weggenomen’.
De anonymus is niemand minder dan J.M. Schrant, hoogleraar te Gent. Zijn
commentaar draagt duidelijk een Noordnederlands stempel. Zo laat hij niet na,
telkens te signaleren waar de kennis van het geestesleven, inz. de letterkunde der
noordelijke provincies bij Verlooy te kort schiet (blz. 6, 38, 73, 76). Waar de schrijver
der Onacht het heeft over de ‘vrijdomsgeest’ die door de ‘laeste opgistingen’ nieuw
leven werd ingeblazen, kan Schrant niet nalaten deze laatste van het etiket
‘Patriotsch klugtspel’ te voorzien (blz. 55). En waar de vrijgeest en antiklerikaal
Verlooy (blz. 61) herinnert aan de ‘Auto da fé en godsdienstige moorden van
onnoozele ongeloovigen en gewaende tooveraers’, aan de ‘galgen, rader, vuer en
stank der blakende onplicht’, kan de R.-K. priester, die de uitgever is, niet nalaten
daar als commentaar aan toe te voegen: ‘Dezen overdreven uytroep, welken in
geen verband staet met het onderwerp, had hier kunnen gemist worden’. Aan de
heelnederlandse geloofsbelijdenis over de eenheid in ‘volkdom’ en ‘tael’ tussen de
‘vereenigde’ en de Oostenrijkse Nederlanden aan het eind van de Onacht, voegt
Schrant de volgende noot toe: ‘En nog hedendaegs wilt men het Hollandsch voor
eene andere tael doen doorgaen als het Vlaemsch!!!’.
In 1938, honderd en vijftig jaar na Verlooys traktaat, brengt de historicus Rob.
van Roosbroeck ‘voor de seven Sinjoren’ bij De

2)

Het is een anachronisme de Onacht een ‘nog in 1829...niet verouderd manifest van
5

flamingantisme’ (C.G.N. de Vooys, Gesch. v.d. Ned. Taal (1952)) te noemen.
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Sikkel, een herdruk, zonder enig taalkundig commentaar, doch met een korte inleiding
waarin hij Verlooy ‘de geestelijke vader van de Groot-Nederlandsche kultuuridee’
noemt.
De nieuwe uitgave van 1979 die in zekere zin negen jaar te vroeg komt, brengt
na een inleiding (blz. 5-36) een fotografische reproduktie van de oude druk, met
naast elke pagina zakelijke toelichtingen en onderaan taalkundige commentaar.
De Verhandeling is ingeleid en toegelicht door J. Smeyers en J. van den Broeck.
De eerste is een kenner van het geestesleven in de zuidelijke Nederlanden tijdens
de 18de eeuw, blijkens zijn monografie over dit onderwerp, die in 1959 door de
Vlaamse Academie te Gent werd uitgegeven. De tweede, J. van den Broeck, is in
1975 te Leuven gepromoveerd op de 18de-eeuwse Brusselse publicist, en heeft in
1976 in het Rechtskundig Weekblad en in Bijdragen tot de Geschiedenis nog
gepubliceerd over andere brochures van Verlooy, een van 1790 en een van 1793
(op blz. 36 staat met een drukfout 1973) die behalve een politiek karakter ook een
staatsrechtelijke inslag hadden.
De inleiding is een gedegen stuk werk; de schrijvers hebben zich in de figuur van
Verlooy, zijn werk en zijn tijd ingeleefd. Hun sympathie voor de auteur der
Verhandeling is zo groot, dat ze bij het schetsen van zijn levensloop van het pad
der historiografie afdwalen en op dat der hagiografie terechtkomen. Verlooy, wiens
Verhandeling één diatribe is tegen de ‘Fransdolheyd’ en de rampzalige sociale en
culturele gevolgen die daaruit voor de zuidelijke Nederlanden voortvloeien, heeft
immers, na de eerste verovering van zijn land door de legers der Franse revolutie,
op 25 febr. 1793, in de kerk van St.-Goedele (‘St.-Michiel en St.-Goedele’ (blz. 16)
lijkt mij een anachronisme) als voorzitter van een vergadering de annexatie bij
Frankrijk gevraagd. Na de Tweede Oostenrijkse Restauratie (1793-1794) en de
terugkeer van de Franse legers heeft hij zich op 20 april 1795 tot eerste ‘Maire’ van
Brussel laten benoemen. Waar Verlooy in de Onacht (34/20) zijn voldoening erover
had uitgesproken ‘dat ook tot den dag van heden toe alle zaken van justicie en
policie in 't nederduyts alleen verhandelt worden’, zal hij er nu voor zorgen dat het
‘nederduyts’ in die zaken niet meer meetelt. Waar hij in 1788 schrijft ‘wat verdooltheyd
het is onze kinders op te brengen
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in 't frans’ (45/23), doet hij zeven jaar later zijn best ‘om zoo bekwamen band van
vaderlanderschap, de moederlyke tael, te bannen’ (60/6). Dat is nota bene dezelfde
man die zich in de Onacht heeft afgevraagd of ‘onze verfransers’ ‘de vlaemsche
scholen (zullen) verbieden en niet gedoogen dan fransche?’
De vraag of Verlooy met zijn verleden heeft gebroken en bewust verlaten wat hij
in zijn Verhandeling met zoveel overtuiging had verdedigd, menen de auteurs
‘ontkennend te moeten beantwoorden’! Zij verdedigen deze merkwaardige opvatting
als volgt: ‘Om zijn houding te begrijpen moet men o.m. in het oog houden dat zijn
ideeën een “volksnationale” inslag hadden; ze bevatten geen enkele voorwaarde
van staatkundige of territoriale aard. Verlooy verwierp in 1788 geenszins het
Oostenrijks gezag’. O nee? Heeft hij niet de plannen uitgewerkt voor ‘Pro Aris et
Focis’, een geheime organisatie van patriotten ‘die...aan de basis (lag) van de
overwinning die (in 1789) op de Oostenrijkse legers zou worden behaald’ (blz. 15)?
Tot zulke hersenkronkels komt men, als men wat krom is recht wil trekken. Van
Roosbroeck heeft de tegenstrijdigheid in de levensloop van Verlooy in één zin
overtuigend verklaard, toen hij schreef ‘En dra dan blijkt de caesuur in het denken
van Verlooy ten gunste van de ideologische denkbeelden dieper te hebben gesneden’
(blz. IX). En A.W. Willemsen ziet het eveneens zo waar hij schrijft: ‘het democratisch
revolutionaire beginsel, ongetwijfeld ook geradicaliseerd in de emigratie, had bij
hem voorrang gekregen op het nationale beginsel’ (De Vlaamsche Beweging 1, 22
(Twintig Eeuwen Vlaanderen IV) (1974). Hoe is het in 's hemelsnaam mogelijk, dat
Smeyers en Van den Broeck ná de tweede wereldoorlog niet vermogen te zien wat
Van Roosbroeck (uitgerekend hij!) reeds drie jaar ervóór duidelijk heeft gemaakt?
Heeft de geschiedenis zich in 1940-'45 soms niet herhaald?
Het heiligenbeeld dat de heren ons van Verlooy willen aanpraten is al te mooi om
waar te zijn. Bij de auteur van de Verhandeling hebben de principes der Franse
revolutie tenslotte geprevaleerd boven zijn gehechtheid aan taal en volk. Men kan
alleen maar hopen, dat zijn ontslag op 29 mei 1795 niet alleen om
gezondheidsredenen gebeurde, maar dat hij het foute van zijn gedragslijn had
ingezien,
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voor hij ‘in relatieve onbekendheid’ te Brussel op 4 mei 1797 overleed.
De commentaar waarvan de uitgevers de Onacht hebben voorzien, valt uiteen in
twee gedeelten: een zakelijk en een taalkundig.
Het eerste staat telkens afgedrukt naast elke originele, 7 centimeter brede pagina
van de oorspronkelijke tekst en het laat, afgezien van onvermijdelijke details, weinig
te wensen over. Zo blijft een citaat uit de Eneis (50/18) onvertaald, terwijl Grossiers
Flamands (67/23) nodig van een vertaling moest worden voorzien. Op blz. 108 wil
men ons laten geloven dat de Vier Ambachten, m.a.w. dus ook Assenede en
Boekhoute, deel uitmaakten van Staats-Vlaanderen. Op blz. 138 is lat. augusta,
een drukfout bij Verlooy voor angusta, niet gesignaleerd.
Over de taalkundige commentaar ben ik echter minder enthousiast. In de vorm
waarin hij voor ons ligt, past hij beter in de scriptie van een student dan in een deel
der reeks ‘Klassieken Nederlandse Letterkunde’. De ‘Vermakelyke Slaa-tuintjes’
zijn blijkbaar nog steeds springlevend.
Moet er werkelijk op vrijwel elke bladzij, op sommige bladzijden (41, 66, 67, 76,
87 e.a.) zelfs twee of drie keer (95), worden verteld dat en ontkenningswoord is, of
dat iet (94) gelijk is aan iets of niet (31/7) aan niets? Welke lezer heeft werkelijk
behoefte aan tekstverklaringen als konsten (1/3) ‘kunsten’, standbelden (2/27)
‘standbeelden’, borgers (5/20) ‘burgers’, Vriezen (27/29) ‘Friezen’, zedekonde (46/27)
‘zedekunde’, herstogten (53/3) ‘hartstochten’, wierd (53/14) ‘werd’, waer (53/19)
‘ware’, hair (59/26) ‘haar’, aessem (71/19) ‘adem’, zwert (84/13) ‘zwart’ en dergelijke
meer. Men vraagt zich af, wat de commentatoren ervan heeft weerhouden om b.v.
Roomen (27/30), weerdigheyd (55/23) en peyzen (89/30) met gelijksoortige
commentaar te verrijken. Begrooten (84/8) krijgt de verklaring ‘schatten’ mee, wat
rijkelijk overbodig is; deze betekenis is niet alleen doodgewoon, maar ze laat zich
niet door de context bewijzen, omdat begrooten voorkomt in een lijst van afleidingen
van - en samenstellingen met groot.
De uitgevers zetten een asterisk voor ‘een fout gezet woord’ (blz. 37). Of
vastgemakte (18/29) dit predikaat verdient betwijfel ik.
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Immers Verlooy spelt vaak met enkele vocaal waar wij een dubbele zouden schrijven,
t.w. voor gedekte consonant. Vandaar standbelden (2/27), afbeldsel (20/11),
beldhouwerye (49/19), beldingen (49/22), verbelden (54/3), kreft (71, 30), vremd(e)
(45/14) en 78/3) waar de sterretjes wijselijk ontbreken. Bij vaderlandschap (54/30)
was een asterisk op zijn plaats geweest; het is immers een drukfout voor
vaderlanderschap (55/5; 59/9), wat de auteurs en Van Roosbroeck (blz. 35/1) niet
in de gaten hebben gehad, maar Schrant (blz. 55) wel!
Tegenover een teveel aan woordverklaring staat ook een tekort. Bij huysgezin
(29/4) hier ‘dienstpersoneel’ werd, in strijd met wat op blz. 37 gezegd wordt, het
WNT niet geraadpleegd; frankheyd (58/15) ‘vrijmoedigheid’ en versmoort (91/25)
hadden zeker een verklaring verdiend.
In een aantal gevallen kan ik het niet met de gegeven woordverklaringen eens
zijn. Zo wordt (politike) wezens (12/30) vragenderwijs omschreven als
‘eigenschappen, verschijningsvormen’; ik vraag mij af, of we hier niet te maken
hebben met een letterlijke vertaling van fr. êtres ‘verblijfplaatsen’ (zie Littré i.v. êtres).
De wol door het vocht en warmte als eenen wasch te vormen (20/4-5) betekent niet
‘de wol...tot een soort was om te vormen’ maar ‘de wol...kneedbaar te maken als
(ware het) was’! Fabriken (28/11) zijn geen ‘gebouwen’ maar ‘industrieën’ (zie WNT,
Fabriek (II), bet. 5)). Bij schandboet aarzelen de uitgevers tussen ‘schandelijke
boete’ en ‘boete voor iets schandelijks’; het laatste is evident het enige dat past. In
voor tot de konsten te komen (48/12) vat ik voor niet op als ‘alvorens’ maar als ‘om’;
vergelijk hoe meer spraken wy ons noodzaken voor te leeren (48/13-14), in beide
gevallen is er sprake van het in de Zuidnederlandse volkstaal gewone voor, al dan
niet onder invloed van fr. pour (d.i. ‘om’ en ‘voor’) i.p.v. om. Boogen (57/9) wordt
opgevat als preteritum van buigen en verklaard als ‘ondergeschikt maakten’. M.i. is
het een infinitief die afhangt van zagen; op een andere plaats (59/2) wordt boogen
als ‘buigen’ correct vertaald. In beide gevallen gaat het om de infinitief boogen, in
oorsprong een causatief (oerg. *baugjan) naast buigen; primair werkwoord en
causatief zijn in betekenis samengevallen. Dit boogen was, volgens het WNT, in de
16de en 17de eeuw - en blijkbaar ook in de 18de eeuw - vooral in Zuid-
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Nederland gebruikelijk; bij Conscience vindt men trouwens ook nog bewijsplaatsen.
Voorsteeds (63/12) is niet ‘voortdurend’ maar ‘van tevoren’. Gemyne (66/4) zou ik
liever vertalen als ‘algemene’ en niet als ‘gemeenschappelijke’. Bij slegtigheden
(77/23) zou ik niet zeggen ‘slechte dingen’ maar aan een vertaling ‘eenvoudige
dingen’ de voorkeur geven. Is spraek (77/25) wel ‘taal’ en niet ‘spreektaal’?
Bij de lectuur noteerde ik enkele woorden die de aandacht gaande maken van
de lexicograaf. Van schalmen ‘aanwijzen’ (3/30) geeft het WNT slechts één literair
citaat, t.w. uit Bergmann, Staas. Is onderplaetsen (14/22) ‘vervangen, verdringen’
(niet in WNT) een purisme waaraan fr. supplanter ten grondslag ligt? of hoort het
bij onder in onderbreken, onderscheppen en dergelijke? (zie WNT X, 1238, bij 34).
Met Fransdolheyd (41/10) hebben wij vermoedelijk het oudste voorbeeld van een
woord dat in het Zuiden carrière zal maken; het WNT heeft geen bewijsplaats die
ouder is dan 1899! Fransverwaentheyd (54/21 en 67/20) daarentegen is blijkbaar
een hapax gebleven, zulks in tegenstelling tot fransgezindheyd (55/18), waarvan
het WNT een later voorbeeld heeft, t.w. uit Falck. Banwinkel (60/24) ‘verplichte
verkoopplaats’ (niet in WNT) doet qua vorming denken aan banmolen. Volkziekte
(85/11) ‘epidemie’ lijkt een door Verlooy bedacht purisme; hoornveeziekte (85/22)
kent het WNT niet. Vermeyd (58/6) en vermeydelyk (59/7) worden verklaard als
‘beschaamd’; daar is semantisch weinig tegen in te brengen. Maar als daer nae
(58/9) als commentaar ‘daarna’ meekrijgt en naboetzers (58/29) ‘nabootsers’, dan
had vermeyd toch wel de correcte spelling vermijd verdiend; verg. vermijd bij De Bo
en mnl. vermidelic ‘nederig, bescheiden’ en vermidende ‘schroomvallig’. Een kwade
oog heeft (73/13) krijgt als toelichting ‘(een) slechte naam?’ met een verwijzing naar
Harrebomée, die de uitdrukking al te ligt heeft men een kwaad oog heeft, maar ze
4

niet verklaart. Stoett, Nederlandsche Spreekwoorden (1923), onder nr. 1694,
vermeldt zndl. een slecht oog in iets of iemand hebben ‘een ongunstige verwachting
hebben van iets of van iemand’. De bewijsplaats van aendragen (73/22) ‘zich om
iets bekommeren’ had niet misstaan in het Supplement I (1942) op het WNT; immers
voorbeelden tussen Houwaert (± 1590) en David (1847) ontbreken. Het vraagteken
na ‘apathie (?)’, de verklaring van onaendragendheid
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(100/12), is volkomen overbodig. Zyn zelven (61/2) ‘zichzelf’ vormt een bewijs voor
de stelling van Schönfeld (reeds in 1ste druk (1921) § 84), dat het 16de-eeuwse
brab.-antw. si in si selve identiek is met sijn. Maar is dit si selve alleen maar
brab.-antw.? De Swaen 1, 103 schrijft in zijn Gecroonde Leersse (gespeeld 1688):
‘Ick trek, langs dese straet, naer mijnen ouden bloet,
Die seker op mijn comst sij selven sal verblijden’.

Het neutrale genus van eenvoud ‘simplicitas’ (61/19) vindt vermoedelijk zijn verklaring
in de numerieke -voud-samenstellingen (tweevoud enz.); het WNT heeft een
voorbeeld van het eenvoud ‘het enkelvoud’. Merkwaardig is een secundair part.
praet. verschollen (5/24), waarbij men tevergeefs naar een passend model voor de
analogische herstructurering zoekt; immers de infinitief luidt verschillen (5/25) en
niet *verschellen (verg. zwellen/ gezwollen).
Interessant is in de Onacht de afwisseling der benamingen Nederduyts(ch) (o.m.
33/16; 38/30; 42/20; 45/18; 46/5; 62/25; 63/27; 67/1; 69/7; 73/21; 76/24), de gewone
term, naast Nederlandsch (- volksaerd 61/9; - eenvoud 61/19; - konsten 100/3) en
Vlaem(sch) (39/9; 39/19; 76/29). Verlooy is er zich terdege van bewust dat het
gebruik van deze laatste term teruggaat op een Frans model (français et flamand
= frans en vlaems), blijkens wat hij op blz. 69 schrijft: ‘Het Nederduyts is d'onze.
nochtans in het spreken nemen wy wel somtyds volgens de Fransche benaeming
van Allemand en Flamand het woord Duytsch voor Hoogduytsch, en Vlaemsch voor
Nederduytsch’. Gaat de term Vlaems in het graafschap Vlaanderen ook op een
exogeen model terug?
M.i. vormen de woordverklaringen niet het meest verdienstelijke onderdeel van
deze derde herdruk van Verlooys Onacht. Ik wil echter mijn kritische beschouwingen
op dit punt afsluiten met een woord van lof. Logestreepen (71/22) wordt correct
verklaard als ‘iemand voor een leugenaar uitmaken’. Hier zijn J. Smeyers en J. van
den Broeck een veiliger gids dan de redacteur van het WNT, die tot tweemaal toe,
t.w. zowel in Deel VIII, 1682 (1915) als in Deel VIII, 2621 (1920), leugenstreepen,
-stroopen, resp. logenstroopen omschrijft als ‘logenstraffen’, waar toch blijkens de
contexten duide-
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lijk is bedoeld ‘(iemand) voor leugenaar uitschelden’. In die betekenis is iemand
logenstraffen verouderd. De verbinding logenstraffen met een persoon als object
in de betekenis ‘bewijzen of trachten te bewijzen dat iemand onwaarheid spreekt’
lijkt mij trouwens thans ook niet erg courant, zulks in tegenstelling met iets
logenstraffen.
De uiterlijke vormgeving van deze uitgave in de ‘Reeks Klassieken Nederlandse
Letterkunde’ is bijzonder verzorgd. De ‘leo belgicus’ op de kaft vormt een treffende
illustratie bij wat Verlooy op blz. 99 schrijft: ‘dat ik de vereenigde Nederlanden aenzie
als deel te maken van ons land en hun met ons als eenig volkdom achte’.
Warmond
F. DE TOLLENAERE
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Mededeling
Met ingang van deze jaargang wordt het TNTL volgens een andere methode gezet.
Deze wijziging in zetsysteem heeft slechts enkele veranderingen voor het uiterlijk
tot gevolg, o.a. het lettertype en de bladspiegel. Wij hopen een vorm gekozen te
hebben die de abonnees appreciëren.
De medewerkers verzoeken wij, mede in verband met het zetsysteem, de
aanwijzingen voor kopij op p. III van de omslag in hun bijdragen te volgen. Tot de
uitgevers richten wij het verzoek alle correspondentie en te beoordelen uitgaven
uitsluitend te zenden aan het adres van de secretaris van de redactie.
Redactie en Uitgever
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Jaap van Marle en Wim Zonneveld De theoretische consequenties
van stemhebbende finale obstruenten in Nederlandse dialecten
(Een reactie op J. Goossens: ‘De tweede Nederlandse
Auslautverscherping’)
1. Inleiding
In een recente aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
(93: 1/2, 1977, pp. 3-23) verweert Goossens zich in artikelvorm tegen kritiek geuit
door Van Bakel (1975), Van den Berg (1975) en Van Marle (1975) op een passage
uit zijn Historische Phonologie des Niederländischen (1974). In deze passage gaat
het om de volgende veranderingen die volgens Goossens in de geschiedenis van
het Nederlands zouden hebben plaatsgevonden:
(i)

in het Oudnederlands worden
Westgermaanse stemhebbende
obstruenten in de eindpositie stemloos
(fant-findan, gaf-gevan);

(ii)

in het Middelnederlands worden
Oudnederlandse korte stemloze
fricatieven tussen sonorant en vokaal
stemhebbend (hof-hoven, wolf-wolven);

(iii)

in het Middelnederlands wordt finale
schwa geapocopeerd (vinde > vind, oghe
> oog);

(iv)

stemhebbende occlusieven en
fricatieven, finaal door (iii), worden
stemloos (webbe > we[p], etc.).

Deze veranderingen worden door Goossens (1977) geformalizeerd als in (1):
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Wat betreft de voorstelling van zaken in (1) richt de kritiek van Van Bakel, Van den
Berg en Van Marle zich op het feit dat in Goossens (1974) van twee identieke regels
van AUSLAUTVERHÄRTUNG als onafhankelijke innovaties in de geschiedenis van het
Nederlands wordt uitgegaan. De eerste als (i) voor het Oudnederlands, en de tweede
als (iv) voor het Middelnederlands. De enige opmerking die Goossens zich bij beide
identieke innovaties veroorlooft, heeft betrekking op hun effekt op de in de taal
voorkomende alternanties, cf.:
Durch die zweite Auslautverhärtung werden die durch die erste
Auslautverhärtung [...] und die mnl. Lenisierung [...] entstanden
Stimmalternanzen weiter ausgebaut.
(Goossens 1974: 82)
1)

Dit standpunt wordt in Goossens (1977: 5) nog eens herhaald .

1)

Merk op dat Goossens' preciese standpunt ten aanzien van het ‘verscherpingsverschijnsel’
nagenoeg oninterpreteerbaar is. Een synchronische verscherpingsregel die in de taalstadia
na de ‘eerste AUSLAUTVERHÄRTUNG’ aanwezig blijft - en die dus bijgevolg de ‘tweede
AUSLAUTVERHÄRTUNG’ zou verklaren - wordt expliciet afgewezen (pp. 5-6, 21-22) en bij de
‘tweede AUSLAUTVERHÄRTUNG’ wordt slechts over het ‘uitbouwen van de stemalternanties’
gesproken (p. 5). Evidentie voor een synchronische verscherpingsregel wordt, zo zegt
Goossens, noch door de spelling (dit argument begrijpen wij niet), noch door ‘introspectie’
geleverd. Volgens Goossens kunnen wij slechts besluiten tot het bestaan van alternanties.
Direct rijst nu de vraag hoe Goossens de systematiek die aan deze alternanties ten grondslag
ligt dan wél wil verantwoorden, maar hiervoor hebben wij geen enkele verdere suggestie
aangetroffen. Het is evenwel verrassend dat aan het eind van Goossens (1977) duidelijk een
pas op de plaats wordt gemaakt, daar Goossens hier de mogelijkheid niet wil uitsluiten dat
verscherping in het hedendaags Nederlands wél als synchronische regel werkt. Tot onze spijt
vermeldt Goossens echter niet welke argumenten hem tot deze overweging hebben gebracht.
Wij vrezen namelijk dat ‘spelling’ en ‘introspectie’ ook nu geen duidelijke aanwijzingen
aangaande deze kwestie zullen opleveren. Of meent Goossens misschien een argument
voor een synchronische verscherpingsregel te kunnen ontlenen aan de observatie dat woorden
ontleend aan andere talen die uitgaan op een stemhebbende obstruent in het Nederlands
verscherping ondergaan? Indien dit laatste het geval is, dan zou Goossens hier toch duidelijk
moeten maken waarom het in dit geval dan niet wéér om een geïsoleerd maar tevens identiek
proces - d.w.z. een ‘derde AUSLAUTVERHÄRTUNG’ - gaat.
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Wat nu de kritiek van Van Brakel, Van den Berg en Van Marle op dit standpunt
kenmerkt, is dat in alle drie gevallen gepoogd wordt om beide ‘Auslautverhärtungen’
aan elkaar te relateren. De manier waarop in de genoemde reacties op Goossens
(1974) dit verband tussen beide ‘Auslautverhärtungen’ wordt aangebracht, is in
overeenstemming met de standaard-versie van de generatieve fonologie. Het feit
dat de eerste AUSLAUTVERHÄRTUNG resulteert in alternanties van het type fant-findan
geeft aanleiding tot het postuleren van een synchronische regel die het feit tot
uitdrukking brengt, dat alle niet-sonorante consonanten aan het eind van een woord
2)
stemloos zijn . Deze synchronische verscherpingsregel nu, die een systematisch
aspect van alle op de eerste AUSLAUTVERHÄRTUNG volgende taalstadia verantwoordt,
wordt door genoemde critici van Goossens (1974) als oorzaak beschouwd voor het
uiteindelijk eveneens stemloos worden van de stemhebbende obstruenten aan het
woordeinde na het wegvallen van de schwa (cf. (iii)). Deze consonanten zijn immers
in strijd met de door deze regel verantwoorde synchronische systematiek. Het moet
echter tegelijkertijd duidelijk zijn, dat het bij Van Bakel, Van den Berg en Van Marle
primair gaat om het uitdrukken van de relatie tussen wat Goossens noemt de beide
‘Auslautverhärtungen’, en dat de wijze waarop dit gebeurt (d.w.z. de synchronische
regel, de onderliggende vormen, etc.) slechts van secundair belang is. Voorop staat
dus, zoals dat heet, de verklaring van de tweede AUSLAUTVERHÄRTUNG in termen
van de synchronische structuur van de taalstadia die volgen op de
eerste-AUSLAUTVERHÄRTUNG (zie verderop ook noot 9).
In zijn recente artikel echter argumenteert Goossens op zijn beurt dat de zojuist
samengevatte kritiek ten onrechte is. Het aannemen van een ‘automatische’ (Engels:
‘persistent’, cf. Chafe 1967) regel van AUSLAUTVERHÄRTUNG van het Oudnederlands
via het Middelnederlands kan volgens hem niet verklaren waarom het resultaat (de
‘output’) van de APOCOPE-regel in sommige gevallen

2)

Het postuleren van een synchronische verscherpingsregel (als gevolg waarvan het mogelijk
is om de ‘eerste’ en de ‘tweede AUSLAUTVERHÄRTUNG’ aan elkaar te relateren) heeft niets te
maken met de notie ‘eenvoud’. Goossens' opmerkingen dienaangaande berusten op een
misverstand.
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een stemhebbende finale obstruent oplevert, en niet de via de persistente versie
van AUSLAUTVERHÄRTUNG voorspelde automatische stemloze obstruent. In dit stukje
willen we ingaan op Goossens' artikel, maar alvorens we aan onze uitwerking
beginnen dient eerst nog een punt van meer algemene aard aan de orde te worden
gesteld.
In Goossens (1974) wordt een schets gepresenteerd van de ontwikkelingen die
zich hebben voorgedaan in de ‘foneemsystemen’ van de voorstadia van het
Nederlands. Zoals bij dit type studies vaak het geval is wordt bij de behandeling van
de diverse ontwikkelingen van iedere ‘taalvariatie’ geabstraheerd. Dat wil zeggen,
bij het opstellen van een dergelijke ‘sterk geschematiseerde voorstelling’ (Goossens
1977: 5, n. 7) wordt van een homogeen, invariabel object uitgegaan. Voor de
diachrone taalstudie houdt dit in feite in, dat men zich richt op het vaststellen van
de zogenaamde ‘diachronische correspondenties’ en dat het veranderingsproces
als zodanig, en de tussenstadia volgens welke dit proces zich voltrokken heeft, niet
aan bod komen. Fraai wordt deze werkwijze geïllustreerd door het feit dat Goossens
(1977: 3, n. 3) moet bekennen, dat in zijn Historische Phonologie des
Niederländischen nergens expliciet vermeld staat, dat de stemhebbende consonanten
die als gevolg van de apocope van de schwa aan het woordeinde kwamen te staan,
daar aanvankelijk nog hun stemhebbend karakter behouden kunnen hebben. Dit
uitgangspunt nu nemen Van Bakel, Van den Berg en Van Marle in hun bespreking
van Goossens (1974) over, dat wil zeggen, in navolging van Goossens abstraheren
ook zij van iedere taalvariatie en richten zij hun aandacht op de ‘grote lijnen’. In
Goossens' repliek daarentegen wordt een nieuw element in de discussie ingevoerd:
er wordt gebruik gemaakt van een geheel ander type materiaal dan in Goossens
(1974) het geval was, namelijk van dialectgegevens. En, zoals te verwachten valt
leveren deze gegevens niet het geïdealiseerde, invariabele beeld op zoals we dat
kennen uit Goossens (1974). Deze opmerkingen moeten niet begrepen worden als
een kritiek op de gevolgde werkwijze in Goossens (1974), maar wat we willen
benadrukken is wel dat Goossens in zijn antwoord materiaal betrekt dat in zijn
monografie bewust terzijde
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was gelaten, en waar bijgevolg de opmerkingen van de critici niet zonder meer
betrekking op hebben. Immers, de meer ‘realistische’ werkwijze om niet langer van
iedere taalvariatie te abstraheren leidt noodzakelijkerwijs tot een aanpassing van
de theorie, daar het bij de studie betrekken van taalvariatie in feite resulteert in het
uitbreiden van het (potentiële) empirisch bereik ervan.
Met deze inleidende opmerkingen in gedachten willen we beneden nader ingaan
op Goossens' antwoord aan Van Bakel, Van den Berg en Van Marle. We hopen
met name aan te tonen dat de nieuwe dialectgegevens die Goossens ter sprake
brengt, niet noodzakelijkerwijs leiden tot het aannemen van twee volledig van elkaar
onafhankelijke, maar wel identieke regels van AUSLAUTVERHÄRTUNG. Dat de
introductie van nieuw materiaal ons soms dwingt tot ‘preciezere’ uitspraken is hierbij
onvermijdelijk en in zekere zin zelfs irrelevant, daar de basisgedachte van de kritiek
op Goossens (1974) onverkort gehandhaafd blijft: beide ‘Auslautverhärtungen’
moeten in feite als één en hetzelfde proces worden gezien. De verklaring voor de
‘tweede Auslautverhärtung’ moet worden gezocht in de synchronische structuur van
de taalstadia die volgden op de ‘eerste Auslautverhärtung’. We zullen beneden een
model trachten te schetsen dat aansluit bij recente ontwikkelingen in de diachronische
taalwetenschap, en dat met name in staat zal blijken te zijn om met behoud van de
hypothese van één regel van AUSLAUTVERHÄRTUNG de door Goossens
gepresenteerde feiten te verantwoorden. Wel tekenen we hierbij aan dat wij, wat
de fonologie betreft, in eerste instantie vrij dicht blijven bij wat als de standaardversie
van de generatieve fonologie kan worden aangemerkt. In de slotbeschouwing komen
we op enkele consequenties van deze stellingname terug (zie ook noot 5).

2. Analyse van stemhebbende finale obstruenten
Wanneer we uitgaan van de standaard-theorie van de generatieve grammatica, dan
moet de fonologische component gezien worden als een set geordende regels die
de zogenaamde ‘onderliggende representatie’ verbindt met de fonetische
oppervlaktestructuur (zie
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voor verdere details bijv. De Haan et al., 1975, en Trommelen en Zonneveld 1979).
Fonologische veranderingen zijn dan in hun algemeenheid veranderingen in de
fonetische realisatie, informeel gezegd in de ‘uitspraak’ van woorden, als gevolg
van veranderingen in de set fonologische regels. Daarnaast onderscheiden we de
zogenaamde ‘herstructureringen’ die niet zozeer een verandering teweeg brengen
in de waarneembare vormen, maar veeleer in de systematiek die deze vormen
verbindt met het onderliggend nivo. Op de notie ‘mogelijke fonologische
taalverandering’ zijn recentelijk verscheidene beperkende voorstellen gedaan,
waaronder de volgende:
(i)

regels worden toegevoegd alléén, of in
elk geval bij voorkeur, aan het einde van
de al bestaande groep regels, d.w.z. aan
het eind van de fonologische component
(zie King 1973);

(ii)

regels gaan verloren alléén als ze
moeilijk uit de fonetische data zelf af te
leiden zijn, m.a.w. als er voor de spreker
van de taal een relatief abstracte
redenering voor nodig is om de regel uit
de taalfeiten zelf te destilleren (deze
abstractheid is uit te drukken in
Kiparsky's (1971) notie ‘opacity’ waar we
beneden op zullen terugkomen);

(iii)

regels veranderen onderling van volgorde
op zodanige wijze dat de totale
abstractheid (‘opacity’) van de
fonologische component wordt
verminderd (voorgesteld door Kiparsky
1971; zie verder noot 5, en de
‘Slotbeschouwing’).

Het zal beneden blijken dat deze principes ons helpen bij een verklaring van de
door Goossens aangedragen taalfeiten (zie voor verdere uitleg bijv. Van Marle 1976,
Zonneveld 1978). Twee verdere assumpties die we beneden zullen maken, zijn,
dat taalveranderingen ‘geleidelijk’ verlopen, via zogenaamde ‘lexicale diffusie’ als
uitgewerkt door Wang (1969), en dat regeltoevoeging plaatsvindt in de vorm van
‘variabele regels’ (‘variable rules’) in de zin van Labov (1971, 1972). Volgens de
theorie van lexicale diffusie van Wang planten innoverende regels zich voort door
het lexicon van de taal, totdat de regel zich tenslotte door de totale woordenschat
die voor de verandering in aanmerking komt, heeft heenge-
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werkt. Schematisch kunnen we deze theorie van lexicale diffusie voorstellen als in
(2).
(2)
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-

(zie voor verdere uitleg bijv. Verhoeven 1974, Zonneveld 1978).
Variabele regels zijn regels die door sprekers van de taal in bepaalde stijlen worden
toegepast (wel in informeel maar niet in formele stijl bijv.), en waarin per fonologische
omgeving de waarschijnlijkheid van toepassing gespecificeerd staat. Een heel simpel
voorbeeld van zo'n regel is de variabele regel van finale d/t-deletie uit de informele
spraak van zwarte New Yorkers (het zogenaamde ‘Black English Vernacular’)
uitvoerig besproken in Labov (1972: 216vv.). Geformuleerd als in (3) geeft de regel
door middel van gepunte haken aan dat toepassing ervan vooral zal plaatsvinden
als het volgende woord met een consonant begint:
(3)

[- cont]

→

<ø>

/

[+ cons]

-

# # <syll>

Gewapend met deze assumpties stappen we nu de geschiedenis van het
Nederlands binnen op het moment dat de APOCOPE-regel wordt toegevoegd. We
kunnen op dat moment al een (gedeeltelijke) fonologische component veronderstellen
met regels (i) en (ii) uit (1), die onderling niet strict geordend zijn omdat er geen
vormen zijn waarvoor ze elkaar in de weg lopen: hun bereik is ‘inherent disjunctief’.
Regel (i) speelt een rol in alternanties zoals fant-findan, en regel (ii) speelt een rol
3)
in alternanties zoals wolf-wolven . Zoals bo-

3)

Wij laten in dit verband de niet cruciale vraag buiten beschouwing of, op het moment dat de
APOCOPE-regel aan de fonologie wordt toegevoegd, in de door regel (ii) in (1) verantwoorde
alternanties al herstructurering heeft plaatsgehad. Deze groep vormen is namelijk
samengevallen met de door regel (i) ontstane alternanties, hetgeen tot uitdrukking kan worden
gebracht door het aannemen van onderliggende vormen van het type /wolv/ (zie Van Marle
1975: 44-6, 1976: 573, 584).
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ven aangegeven in principe (i) is de meest waarschijnlijke plaats waar de
APOCOPE-regel zal worden toegevoegd, zo niet de enige plaats waar de regel kan
worden toegevoegd, aan het eind van de fonologische component, dus ná de al
bestaande regels (i) en (ii).
Voor vormen zoals grave en bedde betekent deze toevoeging dat ze zullen worden
uitgesproken als graaf en bed zonder finale schwa, maar met de oorspronkelijke
finale stemhebbende obstruent, graav' en bed' dus in een iets suggestievere notatie
(die we om louter praktische redenen ook in de rest van dit artikel zullen gebruiken).
Maar er is iets merkwaardigs aan de hand. Merk met name op dat de regel van
AUSLAUTVERHÄRTUNG op het moment dat de APOCOPE-regel finale stemhebbende
obstruenten creëert, via een relatief abstracte redenering uit de taalfeiten zelf moet
worden afgeleid. Alternanties zoals gaf-gevan ondersteunen de regel in het
Middelnederlands, maar de nieuw gecreëerde stemhebbende obstruenten spreken
de regel juist tegen. Op dat moment is de regel ‘opaak’ in de zin van Kiparsky (1971),
die zijn notie ‘opacity’ als volgt definieert (Kiparsky 1971: 621-2):
(4)

A rule A → B/C - D is opaque to the
extent that there are surface
representations of the form
(i), A in the environment C-D
or (ii) B in an environment other than
C-D.

Omdat er voor AUSLAUTVERHÄRTUNG A's, d.w.z. ‘stemhebbende obstruenten’,
voorkomen in de omgeving C-D, d.w.z. ‘op woordeinde’, is de regel ‘opaak’ via tak
4)
(i) van Kiparsky's definitie . Wanneer we er nu van uitgaan, zoals boven gesteld,
dat talen zich zodanig ontwikkelen dat de mate van opaakheid van het regelsysteem
minder wordt, dat wil zeggen dat talen ‘bij voorkeur’ gebruik maken van regels die
gemakkelijk leerbaar zijn, dan zijn ver-

4)

Op tak (ii), die later in Kiparsky (1973) nader gepreciseerd is, gaan we hier niet verder in,
omdat deze vorm van ‘opacity’ voor ons betoog niet van belang is.
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schillende reacties denkbaar op de Middelnederlandse innovatie van het wegvallen
van de schwa op woordeinde. Eén van de manieren waarop ‘opacity’ teniet kan
worden gedaan, of in elk geval kan worden gereduceerd, zoals blijkt uit principe (ii)
boven, is door het verlies van de opake regel uit de fonologische component. Volgens
een hypothese van King (1976) is dit gebeurd in de geschiedenis van het Jiddisch,
waar de toevoeging van een innoverende regel à la APOCOPE leidde tot het verlies
van de ook daar opake regel van AUSLAUTVERHÄRTUNG. Een andere manier waarop
de opaakheid van de synchronische verscherpingsregel kan worden opgeheven is
door de vormen die als gevolg van APOCOPE zijn ontstaan, toch op de een of andere
wijze te onderwerpen aan de regel die specificeert dat in finale positie alleen stemloze
obstruenten optreden. Een manier waarop dat kan gebeuren, is via een herordening
van de relevante regels en wel zodanig dat APOCOPE voorafgaat aan de
5)
verscherpingsregel . Vanaf dat moment worden dus de vormen zoals grave en
bedde in een synchrone fonologie van het Middelnederlands eerst onderworpen
aan de APOCOPE-REGEL (graav' en bed'), en vervolgens aan de regel van
AUSLAUTVERHÄRTUNG: [graaf] en [bet]. De hier verbaal beschreven ontwikkeling kan
schematisch als volgt worden voorgesteld:
(5)

stadium I:

(i) AUSLAUTVERHÄRTUNG

stadium II:

(i) AUSLAUTVERHÄRTUNG
(ii) APOCOPE

stadium III:

(i) APOCOPE
(ii) AUSLAUTVERHÄRTUNG

5)

Merk op dat een herordening van APOCOPE en AUSLAUTVERHÄRTUNG veronderstelt dat een
synchronische APOCOPE-regel kan worden beargumenteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer de vormen met en zonder schwa (dus oghe naast ooch) als varianten naast elkaar
optreden. Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat ‘herordeningen’ als deze aan discussie
onderhevig zijn, zie de ‘Slotbeschouwing’ voor verdere opmerkingen. Tot slot wijzen wij erop,
dat in een theorie waarin in principe van intrinsieke regelordening wordt uitgegaan, de
herordening van APOCOPE en AUSLAUTVERHÄRTUNG in feite als een ontordening kan worden
opgevat, daar de nieuw ontstane ‘feeding order’ (Kiparsky 1971) door de algemene theorie
wordt voorspeld. Deze kwestie laten we hier verder rusten.
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Tot nu toe zijn we in onze beschouwingen in een aantal opzichten duidelijk
‘onrealistisch’ te werk gegaan, daar we van een aantal verschijnselen hebben
geabstraheerd. We hopen nu aan te geven dat deze onrealistische houding bepaald
niet noodzakelijk is, omdat het door ons in (5) geschetste model gemakkelijk zodanig
kan worden uitgebreid, dat deze verschijnselen binnen het bereik ervan vallen. In
het voorafgaande is ondermeer geabstraheerd van:
(i)

het in lexicaal opzicht graduele aspect
van taalverandering, waarmee we
bedoelen dat niet ieder woord even snel
de ‘nieuwe’ vorm zal aannemen;

(ii)

het in fonetisch opzicht graduele aspect
van taalverandering, waarmee we
bedoelen het feit dat niet iedere klank of
klankgroep noodzakelijkerwijs op
dezelfde wijze en in dezelfde mate in een
innovatie zal participeren.

In het door Goossens (1977) gepresenteerde materiaal kunnen bepaalde feiten
worden waargenomen die direct betrekking hebben op de twee hierboven vermelde
‘abstracties’. In de eerste plaats blijkt dat niet ieder woord even snel aan de
taalverandering onderworpen is (zie (i)), en in de tweede plaats observeert Goossens
dat in grote trekken occlusieven meer ‘resistent’ zijn tegen de ‘tweede
Auslautverhärtung’ dan fricatieven (zie (ii)). Laten we op beide kwesties wat dieper
ingaan.
Ter verklaring van (i) het volgende. In (5) hebben we het overgaan van vormen
op stemhebbende obstruenten (na APOCOPE) naar vormen op de verwachte stemloze
obstruenten uitgelegd als een herordening van de regels van APOCOPE en
AUSLAUTVERHÄRTUNG. Het heeft er alle schijn van dat het graduele aspect van deze
herordening, d.w.z. het feit dat sommige vormen eerder toegeven dan andere,
uitstekend te combineren is met de notie ‘lexicale diffusie’ zoals die voorgesteld is
door Wang et al. voor regeltoevoeging (en door ons geschematiseerd is in (3)).
Zoals in (3) sprake is van een nieuwe regel die zich een weg baant door het lexicon,
is in dit geval sprake van een herordening die zich woord voor woord verspreidt.
Zo'n model van herordening langs de weg van lexicale diffusie is onlangs voor een
aantal Zwitserse dialecten voorgesteld door Robinson
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(1977). Uitgedrukt in een nieuw schema wordt (5) nu dus vervangen door (6):
(6)

stadium I:

(i)
AUSLAUTVERHÄRTUNG

stadium II:

(i)
AUSLAUTVERHÄRTUNG
(ii) APOCOPE

stadium III:

(i)
(i) APOCOPE
AUSLAUTVERHÄRTUNG
naast
(ii) APOCOPE

stadium IV:

(ii)
AUSLAUTVERHÄRTUNG

(i) APOCOPE
(ii)
AUSLAUTVERHÄRTUNG

Met echte lexicale eenheden als illustratie zouden de door ons veronderstelde
6)
ontwikkelingen er uit zien als in (7) :
(7) I:

grave

bedde

haze

II:

grave

bedde

haze

AUSL.

-

-

-

APOC.

graav'

-

-

grave

bedde

haze

III(i):
APOC.

graav'

AUSL.

-

-

AUSL.

graaf

APOC.

bed'

-

grave

bedde

haze

APOC.

graav'

bed'

AUSL.

-

AUSL.

graaf

bet

APOC.

haaz'

grave

bedde

haze

APOC.

graav'

bed'

haaz'

AUSL.

graaf

bet

haas

III(ii):

IV:

Net zoals lexicale diffusie bij regeltoevoeging zogenaamde ‘doubletten’ kent,
d.w.z. vormen binnen één dialect die slechts van elkaar onderscheiden worden door
de werking van de innovatie als
6)

De hier aangenomen herordening tussen APOCOPE en AUSLAUTVERHÄRTUNG gaat overigens
in tegen een tweede principe voor gevallen van herordening, dat van ‘Paradigm Regularity’
voorgesteld door Kiparsky (1971, 1972) en King (1972). Dit principe zegt dat regels zich
kunnen herordenen om een meer gelijkluidend paradigma te verkrijgen. De hier door ons
behandelde herordening heeft juist het tegenovergestelde effect: de stemhebbende klank op
woordeinde in het enkelvoud kwam oorspronkelijk overeen met de stemhebbende klank in
het meervoud, na de herordening is deze correspondentie vervallen.
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synchrone regel, kunnen ook hier binnen één dialect naast elkaar voorkomende
vormen als graaf en graav' verklaard worden als gevallen van (tijdelijke) ‘variabele
regelvolgorde’ per lexicale eenheid.
Het in (7) geschetste model kan nog verder verrijkt worden ter verklaring van (ii),
de ongelijke variatie binnen de fonologische klassen ‘occlusieven’ en ‘fricatieven’.
Zoals gezegd observeert Goossens dat occlusieven over het geheel genomen meer
‘resistent’ zijn tegen zijn ‘tweede Auslautverhärtung’ dan fricatieven. Om dit
verschijnsel te verklaren nemen we aan, dat in de relevante dialecten gedurende
enige tijd een fonologie vigeert waarin een ‘variabele’ regel van APOCOPE voorkomt
die fricativen prefereert boven occlusieven, geformaliseerd volgens Labov's ‘variable
constraints’ als in (8):
(8)

ə

→

<ø>

/

<+
cont>

-

##

Geïncorporeerd in (7) geeft deze assumptie de volgende schematische
ontwikkeling voorgesteld in (9) op de volgende bladzijde.
Zoals blijkt uit de verbale presentatie boven en uit het schema in (9) biedt ons
model dus de mogelijkheid om het bestaan van de stemhebbende output van
APOCOPE te verklaren, d.w.z. het vangt niet alleen de feiten die Goossens op pp.
8-21 van zijn artikel opsomt, maar het voorspelt zelfs dat zulke feiten inderdaad
7)
zullen bestaan (zie King 1973) .
Zoals de bereidwillige lezer zelf zal kunnen constateren bevat het model nog vele
andere ‘mogelijke dialecten’ dan die gegeven in (9), een flexibiliteit die volkomen in
overeenstemming is met de door Goossens aangedragen feiten. Een tweede, even
belangrijke voorspelling die het model doet, is dat de stemhebbende output van
APOCOPE hoogstwaarschijnlijk geen lang leven beschoren zal zijn als fonetische
representatie. De overgang van III in IV is een schematische uitdrukking van deze
verwachting, die opnieuw in overeenstemming is met de feiten van het Nederlands.

7)

Hier rijst de vraag of er in stadium III sprake is van één regel van APOCOPE of van twee. Zonder
hier een gemotiveerd standpunt in te nemen, lijkt het ons niet onaannemelijk dat er van één
regel sprake is. Door middel van specificering in het lexicon moet dan worden aangegeven
welke volgorde voor het woord in kwestie van kracht is (zie ook Robinson 1976).
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(9)

I:

grave

haze

kaze

bedde

rube

paarde

II(a):

grave

haze

kaze

bedde

rube

paarde

AUSL.

-

-

-

-

-

-

APOC.

graav'

-

-

-

-

-

grave

haze

kaze

bedde

rube

paarde

AUSL.

-

-

-

-

-

-

APOC.

graav'

haaz'

-

bed'

-

-

grave

haze

kaze

bedde

rube

paarde

APOC.

graav'

-

-

-

-

-

AUSL.

graaf

-

-

-

-

-

APOC.

-

haaz'

kaaz'

bed'

rub'

-

grave

haze

kaze

bedde

rube

paarde

APOC.

graav'

haaz'

-

bed'

-

-

AUSL.

graaf

haas

-

bet

-

-

APOC.

-

-

kaaz'

-

rub'

-

grave

haze

kaze

bedde

rube

paarde

APOC.

graav'

haaz'

kaaz'

bed'

rub'

-

AUSL.

graaf

haas

kaas

bet

rup

-

APOC.

-

-

-

-

-

paard'

grave

haze

kaze

bedde

rube

paarde

APOC.

graav'

haaz'

kaaz'

bed'

rub'

paard'

AUSL.

graaf

haas

kaas

bet

rup

paart

II(b):

III(a):

III(b):

III(c):

IV:

3. Slotbeschouwing
Wanneer we tot een voorzichtige evaluatie van het voorafgaande trachten te komen,
dan moeten in ieder geval de volgende aspecten van de hiervoor gepresenteerde
analyse worden vermeld:
(i)

de claim dat fonologische regels altijd of
in elk geval bij voorkeur aan het einde
van de fonologische component worden
toegevoegd, voorspelt dat
AUSLAUTVERHÄRTUNG de vormen die
tengevolge van APOCOPE zijn ontstaan
niet direct onder zijn bereik heeft;

(ii)

introductie van de notie ‘opacity’
voorspelt dat het een mogelijke
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taalverandering is, dat
AUSLAUTVERHÄRTUNG deze vormen wél
onder zijn bereik zal krijgen. Hierboven
is dit uigewerkt in termen van een
herordening van de APOCOPE-regel ten
opzichte van AUSLAUTVERHÄRTUNG;
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(iii)

het begrip ‘lexicale diffusie’ verklaart dat
niet ieder woord op hetzelfde moment
aan de taalverandering onderworpen is;

(iv)

het feit, tenslotte, dat fricatieven eerder
aan AUSLAUTVERHÄRTUNG onderworpen
zijn dan occlusieven kan worden
verantwoord door te veronderstellen dat
APOCOPE een ‘variabele regel’ is, die de
eerste groep klanken verkiest boven de
8)
tweede .

Voor zover wij dit overzien, kunnen door gebruikmaking van deze vier noties alle
in Goossens (1977) vermelde gegevens worden verantwoord en wat meer is, op
deze wijze wordt een verklaring van de ‘tweede Auslautverhärtung’ gegeven in
termen van een synchronische structuur van de taalfasen die volgden op de ‘eerste
Auslautverhärtung’. Met andere woorden: het is niet noodzakelijk de ‘beide
Auslautverhärtungen’ als identieke maar tegelijkertijd van elkaar geïsoleerde
veranderingen in de geschiedenis van het Nederlands te beschouwen. In weerwil
van Goossens (1977) moeten we dus concluderen dat de hier geschetste aanpak
- een aanpak binnen de transformationeel-generatieve fonologie die in
overeenstemming is met de kritiek van Van Bakel, Van den Berg en Van Marle bepaald niet ‘te zwak’ is om aan de complexe gegevens uit Goossens' artikel recht
te doen.
Het moet ons echter tegelijkertijd van het hart, dat natuurlijk de mogelijkheid
bestaat dat eerder het tegenovergestelde waar is, namelijk dat het hier
gepresenteerde model in sommige opzichten ‘te sterk’ is. Hiermee bedoelen we in
dit verband dat het model mogelijkerwijze dialecten ‘voorspelt’ die eenvoudigweg
niet bestaan, of zelfs niet kunnen bestaan. Laten we dit verduidelijken met een
voorbeeld. Ons uiteindelijk model zoals dit schematisch is weergegeven in (9)
voorspelt dat er dialecten mogelijk zijn waarin we de volgende vormen naast elkaar
aantreffen: graaf, haas, kaaz', bet, rub', en paarde (zie stadium III(b)). Zoals
hierboven reeds expliciet werd vermeld (zie noot 5), lijkt een analyse zoals
gepresenteerd in (9) in

8)

De verklaring voor dit gegeven moet uiteindelijk gezicht worden in de algemene fonetische
theorie.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

95
eerste instantie alleen dan gerechtvaardigd wanneer APOCOPE ook als een
synchronische regel beargumenteerd kan worden. Laten we dit trachten te
preciseren. Stel dat APOCOPE in stadium III(b) van (9) een variabel karakter heeft,
hetgeen afgeleid kan worden uit alternanties als kaze naast kaaz', en rube naast
rub'. Rechtvaardigen deze wisselvormen nu zonder meer de hierboven gegeven
analyse? Naar onze mening is het antwoord op deze vraag ontkennend. Immers
alle in deze alinae vermelde feiten - dus ook de wisselvormen - kunnen zonder enig
probleem worden geanalyseerd als in (10):
(10)
AUSL.

graav

haaz

kaze

bed

rube

paarde

graaf

haas

-

bet

-

-

-

kaaz(e)

-

rub(e)

-

APOC.(opt) -

Dat wil zeggen: de hier gegeven alternanties hebben geen betrekking op de
APOCOPE-regel die in stadium III(b) van (9) vóór AUSLAUTVERHÄRTUNG geordend is.
De stemloze f en s van graaf en haas kunnen ontstaan door de werking van alleen
AUSLAUTVERHÄRTUNG op onderliggende vormen die geherstructureerd zijn tot /graav/
en /haaz/. De moraal is dat échte evidentie voor het hierboven geschetste model
(cf. (9)) pas verkregen wordt wanneer we naast de reeds vermelde vormen óók een
vorm als grave aantreffen. In dat geval namelijk geven de wisselvormen grave en
graaf aan dat APOCOPE vooraf moet gaan aan AUSLAUTVERHÄRTUNG, terwijl kaaz'
naast kaze, en rub' naast rube er op wijzen dat APOCOPE op AUSLAUTVERHÄRTUNG
9)
moet volgen .
Uit het hier schetsmatig behandelde geval blijkt natuurlijk vooral dat het in al zijn
consequenties uitwerken van een bepaald model resulteert in een aantal uiterst
preciese voorspellingen over wat mo-

9)

Merk overigens op dat uit de representatie in (10) kan worden afgeleid dat, wanneer naast
kaze en kaaz', en rube naast rub' nooit alternanties van het type grave-graaf voorkomen, het
optreden van finale stemhebbende consonanten nog steeds geen problemen oplevert voor
de generative fonologie als zodanig. Het enige wat hieruit voort zou kunnen vloeien is dat
regelherordening als mechanisme van taalverandering ongemotiveerd is, en dat
herstructurering een verklaring van alle feiten biedt (zie ook Koefoed 1974). Op geen enkele
wijze echter tast een mogelijk ontbreken van de alternantie graaf-grave de kern van deze
bijdrage aan, de verklaring van Goossens' ‘tweede AUSLAUTVERHÄRTUNG’ in termen van de
synchronische structuur van de stadia na de ‘eerste AUSLAUTVERHÄRTUNG’.
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gelijke taalveranderingen zijn en wat niet. Dat wil zeggen: op deze wijze is het model
dus richtingbepalend voor verder onderzoek, daar de empirische claims die eraan
verbonden zijn dienen te worden geverifieerd. In het geval in kwestie liggen in het
geschetste model interessante claims besloten met betrekking tot de vraag naar
welke alternantie-types er mogelijk zijn in natuurlijke talen. Toegespitst op het
bovenstaande gaat het dus om de vraag of er werkelijk talen zijn die het
alternantie-systeem grave naast graav' naast graaf kennen. Het is namelijk in dit
geval dat de theoretische aannamen betreffende het geleidelijk onder het bereik
van de verscherping komen van de geapocopeerde vormen tegelijkertijd gemotiveerd
zijn:
(11)

grave

grave

grave

APOC.

-

-

ø

AUSL.

-

-

graaf

APOC.

-

ø

-

grave

graav'

graaf

Op deze wijze wordt dus voor de voorgeschiedenis van het Nederlands niet alleen
een verklaring voorgesteld die gebaseerd is op de synchronische structuur van het
stadium waarin de innovatie zich voltrok, maar tegelijkertijd worden een aantal vrij
preciese hypotheses geformuleerd met betrekking tot de vraag via welke stadia dit
proces zich heeft voltrokken.
Het zal op dit moment ook duidelijk zijn dat voor het verifiëren van de hypotheses
die voortvloeien uit ons model materiaal noodzakelijk is, dat qua uitgebreidheid en
10)
precisie de gegevens waarvan Goossens (1977) gebruik maakt verre overtreft .
Het gaat voor dit

10)

Een korte opmerking nog over de, wat Goossens noemt, ‘dynamiek’ van taalverandering (pp.
6-7, 21-23). Het is juist dat de hier gepresenteerde analyse een nader inzicht beoogt te geven
in de stadia volgens welke de taalverandering zich heeft voltrokken, en dat hierbij wordt
uitgegaan van een interactie tussen verscherping en APOCOPE. Dat het door Goossens
aangedragen materiaal ons over het proces van taalverandering niets naders meedeelt is
bepaald niet verwonderlijk, daar dit niet aan de eisen voldoet van een gedetailleerd
synchronisch onderzoek. Onderzoekingen, bijvoorbeeld op het terrein van taalvariatie en
lexicale diffusie, die wél aan deze eisen beantwoorden, ondersteunen naar onze mening wel
degelijk de in dit artikel gepresenteerde analyse.
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type onderzoek niet aan om voor een aantal verschillende plaatsen een enkele vorm
op te tekenen zonder hierbij te letten op door stijl en tempo bepaalde alternantie.
Goossens' ‘speurtochten naar feiten’ mogen dan ‘moeizaam’ zijn geweest, het hier
bedoelde onderzoek zal zonder enige twijfel een nog zwaarder karwei blijken te
zijn. En nu we toch refereren aan de slotalinea van Goossens (1977: 25), hopen
we tegelijkertijd te hebben aangetoond dat het hier bedreven ‘doorlichten van het
werk van anderen’ niet zonder meer als ‘oncreatief’ gekenschetst dient te worden,
daar dit wel degelijk kan leiden tot een op zich nuttige vergelijking van uiteenlopende
standpunten.
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J. Goossens Repliek
Een gedetailleerde kritiek op het bovenstaande acht ik niet meer nodig. Het
voornaamste wat ik ertegen te zeggen heb, vat ik in vier punten samen.
1. Het valt niet te ontkennen dat een aantal Nederlandse dialecten tengevolge
van apocope van een mnl. -∂ finale stemhebbende obstruenten hebben. Mijn
opponenten dragen ter verklaring van de verhouding van die dialecten tot
andere waarvan het bestaan bekend is en vooral van nog andere waarvan zij
het bestaan uitvinden, noties aan als drang tot eliminatie van opaakheid,
regelherordening en lexicale diffusie. Hier wordt niet in het minst geverifieerd,
alleen maar gespeculeerd. Ik stel integendeel vast, dat de stemloze finale
obstruent in woorden als bed en mug het resultaat is van een nieuwe
verstemlozing; als mijn opponenten menen dat het dat van een oude is, die er
tengevolge van opaakheid aanvankelijk maar niet wou komen, maar er tevens
toch was, dan gun ik ze graag hun geloof.
2. De beweringen dat mijn standpunt ten aanzien van het
verscherpingsverschijnsel nagenoeg oninterpreteerbaar is en dat ik alleen maar
iets over het effect op de alternanties gezegd zou hebben, zijn onwaar. Men
leze Ts 93 (1977), p. 4, einde eerste alinea en p. 22, regels 14-19. Dat de daar
gedrukte opvatting vager is dan die van mijn opponenten, vind ik terecht: het
heeft geen zin, nauwkeurige voorstellingen te geven van processen waarvan
men het precieze verloop niet kent. Wie dat wel doet, onderzoekt het geslacht
van engelen. Ik ben verplicht hier te herhalen dat ik de eerste ben die een
verband tussen de regels (1) (i) - (iv) heeft gelegd; of mijn opponenten er zonder
mij ooit een gezien zouden hebben, is een open vraag.
3. Dat ik in 1977 van ander materiaal gebruik zou hebben gemaakt dan in 1974,
is onjuist. Het boekje van 1974, dat de eerste inventarisatie van de Nederlandse
klankwetten bevat, had ik zonder mijn dialectologische kennis niet kunnen
schrijven. Op p. XI
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heb ik er uiteengezet wat ik vereenvoudigd heb. Het in het boekje afgedrukte
materiaal heeft slechts illustratieve waarde: het zijn ‘Beispiele’.
4. De kritiek op het door mij besproken materiaal, gekoppeld aan speculaties over
dialecten die nog ontdekt moeten worden, maar die mijn opponenten niettemin
nauwkeurig kunnen beschrijven en waarvan het echte onderzoek ‘zonder enige
twijfel een nog zwaarder karwei (zal) blijken te zijn’, getuigt van cynisme. Over
dialectologie en taalvariatie heb ik opvattingen ontwikkeld (het laatst in VMA
1979, 119-134), waar mijn opponenten ook theoretisch-speculerend misschien
nog wat uit kunnen leren. Als ze eens ooit een eenvoudig dialect-enquêtetje
hebben doorgevoerd, mogen ze terugkomen. Intussen houd ik staande dat het
in 1977 aangevoerde materiaal bruikbaar is.
Een theoloog sprak: Chod heeft de wereld geschapen in zes dagen. Iemand die
zich met alledaagse dingen bezighield, merkte op: Als ik de samenhang tussen de
diersoorten die ik op de Galapagos-eilanden heb gezien, goed begrijp, is de diversiteit
van het leven het resultaat van een lange evolutie. De theoloog voer niet naar de
Galapagos-eilanden, maar naar een andere theoloog, die al een eiland had gezien.
Samen spraken ze tot de leek: Ben jij op de Galapagos-eilanden geweest? Dat had
je wel eerder kunnen zeggen, want dan hadden we op tijd het volgende kunnen
aantonen. Onze assumptie, die tenslotte een explicatie is van het woord van Chod,
verklaart niet alleen dat die Chod op de vijfde dag de vogels, maar nog preciezer
dat hij op die dag om drie uur 's middags de sijsjes en om vijf voor middernacht de
struisvogels heeft geschapen. Overigens is het begrip evolutie nagenoeg
oninterpreteerbaar. Tenslotte moet ons van het hart dat het materiaal waar je mee
gewerkt hebt, niet deugt. Je hebt de temperatuur-parameter niet onder controle
gehad. Je had een schildpaddenpaar een miljoen jaar in een koelkast moeten
stoppen en dan het broed onderzoeken. Dat zou onze assumptie bevestigd hebben.
Er bestaat overigens een eiland met zo een broed, maar we zeggen je lekker niet
waar dat ligt. Kiekeboe.
Adres van de auteur:
Egenhovenweg 45/71
B 3030 Heverlee (België)
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B.C. Damsteegt
*
De Schonckensonnetten
Vriendschappelijk verkeer tussen dichters kan leiden tot de produktie van reeksen
van bijeenbehorende gedichten. In 1949 ontstond zo de reeks kwatrijnen van Vestdijk
en Roland Holst in het tijdschrift Podium, die later onder de titel Sword-play, word-play
gepubliceerd is. Een bekend voorbeeld uit de 17e eeuw is de ‘Knipzang’, een reeks
9-regelige gedichtjes door 17 dichters geschreven in vervolg op Hoofts eerste
1)
Velddeuntje, ‘Rozemond die lag en sliep’ . Een andere reeks vormen de acht
sonnetten die in 1621 zijn ontstaan als resultaat van een literair spel van Hooft en
Huygens en enkele vrienden. Het spel bestond in het schrijven van een sonnet met
gebruikmaking van de rijmwoorden van een eerder geschreven sonnet. Hooft schreef
het eerste van de reeks, naar ik aanneem zonder te weten wat er allemaal volgen
zou, al had hij misschien wel reden om een reaktie van Huygens te verwachten (zie
hieronder blz. 106 vlg.). Die kwam ook: Huygens begon het spel door met een sonnet
met dezelfde rijmwoorden te antwoorden. Op zijn beurt ging Hooft daar graag op in
en beide dichters maakten elk nog één sonnet. De overige vier zijn van Anna
Roemersdochter, Tesselschade, Brosterhuyzen en Doublet. Naar het eerste
rijmwoord noem ik ze schonckensonnetten. Daarmee sluit ik mij aan bij Huygens,
die op de achterzijde van een blad met een afschrift van het 8e sonnet (hs. H 3
hieronder) de woorden ‘De schoncken’ schreef. Ook Anna Roemers gebruikte deze
term en wel in het opschrift van een sonnet, dat zij buiten het kader van de reeks,
maar

*

1)

Prof. dr. L. Strengholt en dr. F.L. Zwaan ben ik erkentelijk voor hun reakties op de voorlaatste
versie van dit artikel en in het bijzonder voor hun suggesties voor aanvullingen en
verbeteringen.
Zie P. Minderaa, De knipzang, TNTL 79 (1962-'63), blz. 10 vlg. Ook gepubliceerd in Opstellen
en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964), Zwolle 1964, blz. 118 vlg.
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wel met dezelfde rijmwoorden, dus ‘op den trant van de schoncken’ voor Balthasar
2)
Moretus heeft geschreven . De reeks is voor het eerst gedrukt in de Otia van 1625
en herdrukt in de Korenbloemen en daarnaast in de uitgave van Hoofts gedichten
3)
van 1636 en latere drukken . Ze zijn naar autografen en afschriften van Huygens
door Worp herdrukt in De gedichten van Constantijn Huygens I, blz. 197-201 (Gron.
1892).
Beets, die beide sonnetten van Anna heeft opgenomen in zijn uitgave van haar
gedichten, vermeldt dat nog vijf dichters van lagere rang de reeks hebben voortgezet,
van wie er één, Johan van Someren, twee sonnetten heeft geschreven. Beets heeft
de verleiding niet kunnen weerstaan zelf ook zijn krachten op de rijmwoorden te
4)
beproeven, zodat het totaal 15 sonnetten beloopt . Ik laat deze hele nasleep buiten
bespreking en beperk me tot de reeks van acht die Huygens in de Otia heeft
opgenomen, met één uitbreiding die hieronder (blz. 126) ter sprake komt.
Ook het tweetal sonnetten van resp. Hooft en Huygens, dat nog op de schoncken
gevolgd is, nl. Hoofts ‘Behouden reis’ en Huygens' antwoord ‘Des Heeren P.C.
Hoofts Arions-trotz’ blijft hier buiten beschouwing. Ze zijn weliswaar eveneens op
gelijke rijmwoorden geschreven, maar niet op die van de schonckensonnetten en
verschillen van de laatste ook in inhoud.
Kortheidshalve duid ik de sonnetten in dit artikel met S 1 tot S 8, resp. S 8a aan.

2)

3)

4)

Zie N. Beets, Alle de gedichten van Anna Roemer Visschers dl. II, Utrecht 1881, p. 237. De
term ‘schonckensonnetten’ wordt ook gebruikt door L. Strengholt (Huygens-studies, Amsterdam
1976, p. 128); F.L. Zwaan spreekt van ‘Achilles-sonnetten’, o.a. in Voetmaat, rijm en reden,
Zwolle 1963, p. 14.
Voor dit onderzoek heb ik de edities van de Korenbloemen van 1658 (K.a) en 1672 (K.b)
geraadpleegd en de uitgaven van Hoofts gedichten van 1636 (facsimileeditie van Hellinga
en Tuynman), 1657, 1668 en 1677 (1671); voor bibliografische gegevens verwijs ik naar P.
Leendertz Jr., Bibliographie der werken van P.C. Hooft, 's-Gravenhage 1931, nrs. 3, 5, 6 en
1a.
Zie N. Beets, a.w., blz. 59-64. A.T.A. Heijting heeft de gehele reeks op één na, het sonnet
van Marg. van Godewijck, waarvan hij slechts enkele regels kende, inklusief dat van Beets,
in totaal 14 sonnetten dus, opgenomen in zijn uitgave Het boek der sonnetten, 's-Gravenhage
1911, blz. 114-120.
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Van de teksten zijn de volgende hss. bekend, die ik hieronder met een afkorting
aanduid.
H 1. - Een enkel vel met een autograaf van Huygens' tweede antwoordsonnet (S
4). Dit hs. berust in de Kon. Bibl. te Den Haag, sign. K.A. XLa, 7.
H 2. - Een dubbel foliovel waarop Huygens in zeer zorgvuldig schrift een afschrift
heeft gemaakt van acht sonnetten, twee onder elkaar op elke bladzijde. De eerste
zeven hiervan zijn de in de Otia opgenomen sonnetten S 1 tot en met S 7, in de
volgorde waarin ze gedrukt staan. Het achtste sonnet is, overeenkomstig die
volgorde, wel een sonnet van Doublet, maar niet S 8. Het is met een diagonale
streep doorgehaald, en in de marge staat in vreemde hand: ‘Dit niet te drucken’.
Deze autograaf heeft kennelijk gediend als drukkerskopij voor de Otia. Dit blijkt uit:
a. in de marge aangebrachte formaatsignaturen en folionummers; deze stemmen
overeen met de mise-en-page in de Otia;
b. uit aantekeningen in de marge voor kursivering van de sonnetten S 1, S 3, S
5, S 6 en S 7.
c. uit de bekortingen die Huygens in de oorspronkelijke lange titels heeft
aangebracht; de bekorte titels komen overeen met die in de Otia. Eveneens
in de Kon. Bibl. onder sign. K.A. XLa, 8.
H 3. - Een door Huygens gemaakt afschrift van S 8 op een afzonderlijk vel. Het is
een dubbel foliovel geweest, waarvan het tweede blad tot op een strook van 3 cm.
afgesneden is. Aan de ommezijde van het blad staan dwars geschreven de woorden
‘De schoncken’. Eveneens in de Kon. Bibl. onder sign. K.A. XLa, 9.
Uit overeenkomende gaatjes in de middenvouw van H 2 en H 3 blijkt, dat de vellen
te eniger tijd samengenaaid zijn geweest in een bundel of cahier.
Rkb. - Een bladzijde in Hoofts derde Rijmkladboek, waarop onder elkaar zijn beide
sonnetten (S 1 en S 3). Berust in de U.B. Amsterdam onder sign. II C 14.
A. - Een enkel vel, oblong beschreven, met een afschrift van Huygens van de
eerste twee sonnetten, ze staan naast elkaar, S 1 links en S 2 rechts. Onder S 1
staat ‘Omnibus idem. P.C. Hooft’; S 2 is getekend ‘Constanter’. Er zijn sporen van
een vouw over-
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dwars tussen beide sonnetten. In de linkerbovenhoek van het vel staat de afkorting
tum

o

‘Rec. 5 , id. Ian.’ met in romeinse cijfers het jaartal 1621; rechts onder staat onder
Huygens' sonnet dezelfde datum en het jaartal in Arabische cijfers. Dit hs. berust
eveneens in de U.B. Amsterdam onder sign. 28 C 2; het maakt deel uit van de
kollektie P.A. Diederichs, die vroeger aan het Amsterdams Archief toebehoorde.
Voor zover ik kan nagaan, is er aan de schonckensonnetten weinig aandacht
besteed. Jorissen heeft in zijn Constantin Huygens een tweetal onderhoudende
bladzijden over het ontstaan van de reeks geschreven en aan de hand van enkele
5)
citaten iets uit de inhoud meegedeeld . Te Winkel volstaat met een eenvoudige
6)
vermelding van de reeks . In de GLN dl. IV vinden we van de hand van Overdiep
wel een paragraaf over de gedichten van Hooft aan Huygens, maar deze begint
7)
met Koelte van Antwoord uit 1624 . Van Es maakt in zijn hoofdstuk over Huygens
van het bestaan van de reeks evenmin melding, maar wel zegt hij: ‘De sonnetten
aan Hooft in 1621 zijn stroef en gewrongen klassicistisch’, een oordeel waarop ik
8)
nog terugkom .
In de uitgave van Hoofts Gedichten voor Huygens door P. Tuynman en F.L. Zwaan
zijn de twee sonnetten van Hooft niet opgenomen, ofschoon Zwaan in een
9)
kommentaar de ‘Achilles-sonnetten van begin 1621’ wel vermeldt .
Toch is de reeks een bestudering wel degelijk waard. Een sonnet is op zichzelf
reeds een strenge vorm die de vrijheid van de dichters ten aanzien van vorm en
inhoud vrij wat beperkingen oplegt. In dit geval komt daar de vrijwillig aanvaarde
dwang van de rijmwoorden

5)
6)
7)
8)
9)

Th. Jorissen, Constantin Huygens. Studien, Amsterdam 1871, blz. 67-68.
2

De ontwikkelingsgang , dl. III, Haarlem 1923, p. 372.
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden onder red. van F. Baur e.a., dl. IV,
's-Hertogenbosch/Brussel 1949, blz. 346-347.
GNL IV, blz. 120.
Proeve van tekst en commentaar voor de uitgaven van Hoofts lyriek, II, Gedichten voor
Huygens, uitg. P. Tuynman en F.L. Zwaan, Verhand. KNAW afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks
dl. LXXIII, No. 4, Amsterdam 1968, blz. 53.
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bij. Veertien woorden moeten op te voren bepaalde plaatsen in het vers verschijnen,
elk met hun eigen betekenis en in hun eigen syntaktische valentie. Een en ander
leidt tot de vraag in hoeverre de dichters erin geslaagd zijn ondanks de beperkingen
tot een persoonlijke uiting te komen. Verder bevatten de teksten enkele nog niet
opgehelderde plaatsen en ten slotte leverde de raadpleging van de handschriften
verrassingen op. Het onderstaande is een poging om althans de belangrijkste
facetten van deze sonnettenreeks aan het licht te brengen.
Het lijkt mij, evenals Van Tricht en Strengholt, zeer waarschijnlijk, dat we Hoofts
beweegreden om Huygens een lofsonnet te sturen, moeten zoeken in het
troostgedicht over de dood van Roemer Visscher, dat Huygens aan Hooft en aan
10)
Roemers beide dochters had gericht . Dit gedicht, vol van lof voor de ‘Hooft-Poeet’
van ons land, is van 16 december 1620, nog geen vier weken voor het eerste
schonckensonnet.
De onmiddellijke aanleiding tot het ontstaan van de reeks in de eerste dagen van
januari 1621 was het voorgenomen vertrek van de 24-jarige Huygens als sekretaris
van een gezantschap, bestaande uit zes leden van de Staten-Generaal, naar
11)
12)
Engeland . Dit vertrek vond op 23 januari plaats . Hooft, die Huygens voor zover
wij weten slechts één keer had ontmoet, bij een oppervlakkige kennismaking in febr.
13)
1619 , had blijkbaar van de aanstaande reis gehoord. Hij stuurde de 15 jaar jongere
Haagse dichter op zijn beurt een zeer lovend gedicht, zo geestdriftig van toon, dat
Jorissen op grond daarvan een onbekend gebleven tweede ontmoeting tussen

10)
11)
12)

13)

Zie Strengholt a.w. blz. 129 en Van Tricht, P.C. Hooft (1951) blz. 86.
J.A. Worp, De briefwisseling van Constantin Huygens, dl. 1, 's-Gravenhage 1911, blz. 60, n.
3.
Zie de aantekening van Huygens' vader in Het dagboek van Constantijn Huygens, uitg. J.H.W.
Unger, in Oud-Holland 3 (1885), blz. 4: ‘23 jan. 1621. Mijn soon Constantijn vertrekt reght op
de noen mette Ambassadr nae Engelant, als Secretaris van de Ambassade. Godt wil hem
geleiden en bewaeren. Amen.’ Ook geciteerd door Jorissen a.w., blz. 71. Zie verder L.
Strengholt, a.w., blz. 138, n. 15.
Strengholt, a.w., blz. 127-128.
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febr. 1619 en jan. 1621 veronderstelde, een veronderstelling die echter in de thans
14)
bekende feiten geen steun vindt .
Hoewel maar drie van de sonnetten gedateerd zijn, kunnen we toch beproeven
ons een beeld te vormen van de gang van zaken. Ik stel mij die als volgt voor. Hooft
schreef zijn eerste sonnet, dat in het Rijmkladboek slechts met het onderschrift ‘Jan.
1621’ gedateerd is, in de begindagen van die maand, waarschijnlijk op de 7e of de
8e, want Huygens ontving het op de 9e. Dat blijkt uit de aantekening ‘Rec[ep]tum
o

5 , id. Jan.’, die hij in de linkerbovenhoek van het afschrift A heeft gezet. Huygens
moet vrijwel onmiddellijk besloten hebben om met een sonnet met dezelfde
rijmwoorden te reageren, want onder zijn antwoordsonnet staat dezelfde datum.
Hooft zal dit sonnet van Huygens op de 10e of uiterlijk de 11e ontvangen hebben,
want zijn tweede sonnet heeft in het Rkb. de laatstgenoemde datum als onderschrift.
Het zou kunnen zijn, dat het hierboven onder A genoemde handschrift een afschrift
is, dat Huygens aan Hooft heeft gestuurd. Uit hoffelijkheid tegenover Hooft kan hij
diens sonnet netjes overgeschreven hebben met het zijne ernaast, om zo het
spelelement een duidelijk accent te geven. Maar meer dan een onbevestigde fantasie
is dit niet.
Wist Hooft, toen hij S 1 schreef, dat en hoe Huygens hem zou antwoorden?
Aangezien zij geen persoonlijk kontakt hadden, kan dat alleen als er een
tussenpersoon goede diensten heeft verleend. Bij Zwaan en Van Tricht vinden we
de veronderstelling, dat Anna Roemers de hand gehad heeft in het ontstaan van
het spel. In zijn bloemlezing Voetmaat, rijm en reden zegt de eerste, dat de reeks
‘Achilles-sonnetten’ ‘een dichterlijke sonnettenwedstrijd is, op touw gezet door Anna
Roemer Visscher, die de twee grote mannen nader tot elkaar wilde brengen’. Van
Tricht schrijft, dat Anna ‘de stoot gaf’ tot de sonnettenwisseling en dat ze daarbij als
15)
tussenpersoon optrad . Volgens mondelinge mededeling van de heer

14)
15)

Ib., blz. 128.
Voetmaet, rijm en reden blz. 14; H.W. van Tricht, De briefwisseling van P.C. Hooft I, Culemborg
1976, p. 421. In Van Trichts biografie P.C. Hooft, Arnhem 1951, p. 87 wordt wel over de
sonnetten gesproken, maar deze gedachte wordt daar nog niet geopperd.
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Zwaan berust zijn uitspraak vooral op de oorspronkelijke titel van S 5: ‘Sonnet van
Anna Roemers aan P.C. Hooft ende C. Huygens, op de trant van de voorgaende,
16)
die aen wederzijden door haer bestelt waeren’ .
De vraag is: wat betekent bestelt hier? Volgens WNT II, 2131 vlg. kan bestellen
o.m. betekenen: ‘iets regelen, bepalen, de nodige beschikkingen voor iets maken’
(sub A 8 en 9) en verder ‘iets bezorgen op een bepaalde plaats of bij een bepaalde
persoon’ (sub A 15).
Als we bestelt interpreteren in de zin van ‘bezorgen’, is de rol van Anna van minder
belang; zij is dan niet meer dan de tussenpersoon die de sonnetten van de een aan
de ander heeft bezorgd. Dat zij dergelijke vriendendiensten inderdaad verrichtte,
blijkt o.a. uit Huygens' brief van 14 maart 1621 aan zijn ouders, waarin hij vraagt
zijn antwoordsonnet op Hoofts ‘Behouden reis’ door bemiddeling van Anna aan
17)
Hooft te doen toekomen . Deze hypothese levert echter een praktische moeilijkheid
op: de eerste drie sonnetten volgen elkaar zo snel op, dat tussenkomst van een
derde bij de verzending nauwelijks aan te nemen is. Maar men zou dit bezwaar voor
een deel kunnen ondervangen door te veronderstellen, dat Anna en Huygens elkaar
op de 9e januari, de datum van ontvangst van S 1 en van het schrijven van S 2,
ontmoet hebben.
Ik vraag mij echter af, of zij haar rol in het spel in dat geval van zoveel belang
gevonden zou hebben, dat ze die in de titel van haar sonnet moest vermelden. En
voorzover zij dat niet zelf heeft gedaan, maar bijv. Huygens, waarom heeft ze die
toevoeging dan, twintig jaar later, overgenomen in het afschrift van de eerste vijf
18)
sonnetten, dat zij voor Moretus heeft gemaakt ? Dat wijst erop, dat haar ‘bestelling’
voor haar enige betekenis heeft gehad.

16)

17)
18)

J.A. Worp, De gedichten van C. Huygens (9 dln., 1892-1899), dl. I, Groningen 1892, (verder
aangehaald als Worp, Gedichten I), blz. 199, noot 1 en N. Beets, a.w., blz. 236. In de Otia is
de titel bekort.
Van Tricht, De briefwisseling van P.C. Hooft, dl. I, blz. 420. Zie aldaar ook brief 176, blz.
430-431.
Beets maakt melding van dit afschrift en van het opschrift van Anna's sonnet (a.w. dl. II, blz.
236). Volgens vriendelijke mededeling van prof. dr. L. Voet, conservator van het Museum
Plantin-Moretus, is de nauwkeurige tekst van dit opschrift: ‘Sonnet / Aen beijde mijn vrinden
P.C. Hooft en Constantijn / Huygens, op den trant van dees voorgaende sonnetten / die an
weedersyden door mij bestelt sijn.’ Volgens Sabbe moet het afschrift, dat niet gedateerd is,
in 1640 gemaakt zijn (M. Sabbe, De Moretussen en hun kring, Antwerpen 1928, blz. 68-69).
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Toepassing van de eerst genoemde betekenis van bestellen leidt tot een heel andere
kijk op Anna's rol. Het opschrift zou dan betekenen, dat Anna de sonnettenwisseling
van Hooft en Huygens heeft ‘geregeld’, d.w.z. er op z'n minst genomen de aanzet
toe heeft gegeven. De bepaling ‘aen wederzijden’, aan weerskanten, moet hier
tevens inhouden, dat zij het in gesprekken met ieder afzonderlijk heeft gedaan, want
voor zover ons bekend is, had Anna de dichters na febr. 1619 niet meer in elkaars
gezelschap ontmoet.
Er zijn inderdaad aanwijzingen die deze veronderstelling steunen. Bij Huygens
en Anna had de kennismaking in 1619 duurzame gevoelens van vriendschap wakker
geroepen. In maart 1619 vinden we daarvan een eerste blijk, dat ook licht werpt op
de voorgeschiedenis van de schonckensonnetten. In het begin van die maand
schreef Anna een sonnet aan Huygens naar aanleiding van het overlijden van haar
moeder. Huygens antwoordde daarop op 7 maart met een sonnet met dezelfde
19)
rijmwoorden . Tot een verdere sonnettenwisseling is het niet gekomen, maar met
zijn antwoord en met de vorm daarvan had Huygens de kiem gelegd voor het spel
van 1621.
Anna moet bijzonder ingenomen zijn geweest met de wijze waarop de jonge
dichter op haar vertrouwelijke sonnet had gereageerd. Enige jaren later nog, en ná
de schonckensonnetten, had zij er behoefte aan te laten uitkomen, dat Huygens de
vinder was van de techniek van het antwoordsonnet met gelijke rijmen. Dat blijkt uit
20)
het opschrift van het sonnet, dat als nr. 9 in het boekje Letter-Juweel is opgenomen .
Het luidt: ‘Sonnet Tot antwoort op een sonnet aen mij gesonden door Simon van
Beaumont op de manier van C. Huy[gens] houdende de laatste woorden’. Het is
een uit-

19)
20)

Mevr. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen was zo vriendelijk mij hierop attent te maken.
Zie Worp, Gedichten I, blz. 134-135.
Anna Roemers Visscher, Letter-Juweel, uitgeg. door C.W. de Kruyter, Amsterdam 1971.
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vloeisel van haar Zeeuwse reis in 1622 en staat in het Letter-Juweel tussen gedichten
van 1619-1622, maar het zou ook later geschreven kunnen zijn. In elk geval blijkt
er onweersprekelijk uit, dat Anna het antwoorden in gelijke rijmen beschouwde als
een eigen manier, een eigen techniek van Huygens.
Gezien het bovenstaande is het heel goed mogelijk, dat Anna in haar pogingen
om haar twee vrienden met elkaar in kontakt te brengen beide dichters heeft gewezen
op het voorbeeld van 1619 en hen, elk afzonderlijk, heeft aangespoord om tot een
soortgelijke dichterlijke korrespondentie te komen. Ik geloof, dat dit zeer wel strookt
met de betekenis van ‘bestelt’ en sluit mij hiermee dus aan bij Zwaan en Van Tricht,
die met hun boven geciteerde formuleringen nagenoeg of geheel hetzelfde zullen
bedoelen als ik met ‘aangespoord’. Het zal daarbij niet gegaan zijn om een precieze
opdracht, waarin ieders rol van te voren vastgelegd was; er is zonder twijfel voor
beide dichters alle ruimte voor eigen initiatief geweest. We vinden dit laatste
bevestigd, als we het onderschrift, dat Huygens in de Otia aan de reeks heeft
meegegeven, in onze beschouwing betrekken.
Dit onderschrift heeft hij in hoofdletters (romein) onder het sonnet van Doublet (S
8) geschreven (hs. H 3). Het is een citaat uit Horatius: ‘Omnibus hoc vitium est’. Het
is in alle drukken, ook in de lijn-Hooft, overgenomen en bestaat uit de beginwoorden
van satire I, 3. De eerste zin daarvan luidt in z'n geheel:
Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos
ut nunquam inducant animum cantare rogati,
iniussi nunquam desistant.

D.w.z.: ‘Alle zangers hebben dit gebrek, dat zij onder vrienden nooit ertoe komen
te zingen als hun dat gevraagd wordt, en dat zij, als ze niet ertoe uitgenodigd zijn,
nooit ophouden’.
Er kan m.i. geen twijfel aan zijn, dat Huygens de strekking van deze zin in zijn
hoofd had, toen hij het motto neerschreef en de bedoeling die hij ermee had, lijkt
me eveneens duidelijk. Ze hadden gezongen, alle zes; ze behoorden dus niet tot
de ‘gevraagden’, want die zingen niet. En ze hadden maar dóórgezongen, omdat
ze
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20a)

behoorden tot degenen die ongevraagd zingen: negen sonnetten (zie blz. 126)
waren er al. Het was goed, dat er een eind aan gekomen was. Had hij in het vierde
sonnet niet reeds om ‘de leste reden’ (zie blz. 122) gevraagd?
Dat dit ongeveer zijn gedachtengang is geweest, kan geadstrueerd worden met
het onderschrift, dat Huygens aanvankelijk, dadelijk na het kopiëren van de
sonnetten, eronder had geschreven in zwierig Italiaans schrift, rechts onderaan, nl.
het ene woord Hactenus, ‘tot hiertoe’. Dit zegt op zichzelf duidelijk dat Huygens het
21)
mooi genoeg vond. Maar ook bij dit woord kan Huygens uit Horatius geput hebben ;
in de satire I, 4, 63 lezen we nl.:
Hactenus haec: alias iustum sit nec ne poema,

d.w.z.: ‘Tot zover dit: elders zullen we vaststellen of dit een werkelijk gedicht is of
niet’. Niet alleen spreekt hieruit, dat het spel lang genoeg geduurd heeft, maar ook
twijfel aan de betekenis van wat het heeft opgeleverd.
Overweeg ik de strekking van het citaat, dat Huygens in tweede instantie aan de
teksten meegaf, dan kan ik alleen konkluderen, dat hij het dichten ervan als een
spontaan spel zag, waaraan ieder eigener beweging had deelgenomen. Dit sluit de
veronderstelde aansporing van Anna niet uit, maar in Huygens' ogen is die achteraf,
toen hij alle sonnetten voor zich had liggen, toch niet van doorslaggevende betekenis
geweest. Anders zou hij zeker de eer aan haar gelaten hebben, en in de titel van
S 5 in de Otia de woorden ‘die door haer bestelt waeren’ niet hebben geschrapt.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat Anna, ook als we de mogelijkheid dat zij
als tussenpersoon bij de verzending van de gedich-

20a)

21)

Dat iniussi inderdaad zo geïnterpreteerd moet worden, blijkt uit de onmiddellijk volgende
zinnen, die ik citeer in de vertaling van H. Rushton Fairclough in The Loeb Classical Library
(1936): ‘That son of Sardinius, Tigellius, was of this sort. If Caesar, who might have forced
him to comply, should beg him by his father's friendship and his own, he could make no
headway. If the man took the fancy, then from the egg-course to the fruit he would keep
chanting “Io Bacche!”’
Ik breng dr. A. van Heck te Leiden hier gaarne mijn dank voor het aanwijzen van deze plaats
bij Horatius.
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ten is opgetreden, niet uitsluiten, waarschijnlijk méér geweest is dan ‘postillon
d'amitié’ en dat zij het is geweest, die Hooft en Huygens het denkbeeld van een
uitwisseling van gedichten, of misschien zelfs van een uitwisseling van sonnetten
met dezelfde rijmwoorden aan de hand heeft gedaan. Met het schrijven van S 1,
toen daar een goede aanleiding voor was, is Hooft erop ingegaan, daarmee
bevestigend dat het een spel in sonnetvorm zou zijn, terwijl Huygens door herhaling
van het patroon van 1619 de eigen aard van de reeks verder bepaalde.
We moeten ons nu de vraag voorleggen, of Huygens daarbij handelde naar eigen
ingeving of op voorbeeld van anderen. Voor zover mij bekend is, is er in de
Nederlandse literatuur vóór 1619 geen voorbeeld van een dergelijk spel aan te
22)
wijzen, maar in de Oudfranse en Italiaanse literatuur kunnen we dat wel . Dat
Huygens de troubadoursliteratuur heeft gekend, is zeer onwaarschijnlijk, maar hij
23)
kende goed Italiaans en was pas in Italië geweest . Het is daarom niet onmogelijk,
dat het hem bekend was, dat Dante met verschillende andere dichters sonnetten
heeft gewisseld. De bekendste reeks is de ‘tenzone’ van zes sonnetten, beurtelings
24)
van Dante en van zijn vriend Forese Donati . Zij maken echter geen gebruik van
dezelfde rijmwoorden en voor zover ik heb gezien, is dat in andere reeksen evenmin
het geval. Toch zou de veronderstelling, dat Huygens Dante gevolgd zou hebben,
een ernstig bezwaar ontmoeten, nl. dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat Huygens
zich ooit ernstig in Dante heeft verdiept. De naam komt in zijn gedichten maar één
keer voor, nl. als een marginale aantekening bij een puntdicht, die wel in het hs.
25)
staat, maar in K. b niet overgenomen is . Hij heeft ook nooit iets van Dante vertaald
of bewerkt.

22)
23)
24)
25)

Ook Zwaan heeft aan een buitenlands voorbeeld gedacht; zie Voetmaat, rijm en reden, blz.
14.
Zie J.A. Worp, De briefwisseling van Constantijn Huygens, dl. I, 's-Gravenhage 1911, blz.
XXXIX.
Deze tenzone bestaat uit de sonnetten 73-78 van het 3e boek der Rime.
Zie Worp, Gedichten IX, blz. 222 en VII, blz. 266. - Hooft kende Dante wel, maar ‘omstreeks
1600 (wordt) de bekendheid van Dante overschaduwd door de bewondering voor Petrarca
en de petrarquistische school’, aldus Cath. Ypes, Petrarca in de Nederlandse letterkunde,
Amsterdam 1934, blz. 107.
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26)

Wel weten we met zekerheid, dat hij Petrarca bewonderde , maar die leefde in een
tijd waarin het met de bloei van de tenzoni gedaan was. Hugo Friedrich schrijft in
zijn boek over de Italiaanse lyriek hierover het volgende: ‘Vom Sonnettentausch,
wie ihn Dante und die Seinen untereinander gepflegt hatten, findet man in Canzoniere
nur wenige Spuren (lediglich die externen Stücke enthalten eine gröszere Zahl von
27)
Beispielen dafür)’ . Nu heb ik in het Canzoniere geen enkel spoor gevonden en
het is me tot nu toe niet gelukt de ‘externen Stücke’, waarmee vermoedelijk gedichten
bedoeld worden die niet in het Canzoniere of de Rime zijn opgenomen, in handen
28)
te krijgen . Maar ook als later blijken zou, dat Petrarca met andere dichters
sonnetten met dezelfde rijmwoorden heeft gewisseld, is daarmee slechts de
mogelijkheid van navolging van Petrarca aangetoond. Daarnaast blijft de zekerheid
bestaan, dat Huygens inventief genoeg was om het spel zelf te bedenken.
Na Hoofts antwoordsonnet heeft Huygens zich wat meer tijd gegund - ongetwijfeld
heeft de voorbereiding van zijn reis veel aandacht van hem gevraagd -, maar een
kleine week voor zijn vertrek, op 17 januari, was zijn tweede sonnet gereed.
De overige vier sonnetten zijn niet gedateerd, maar S 6, dat van Tesselschade ik sla Anna's sonnet even over -, bevat een intern gegeven, dat ons in staat stelt de
datum van ontstaan bij benadering vast te stellen. Tesselschade vertelt namelijk,
dat ze geestdriftig Koppermaandag heeft gevierd en daardoor niet aan dichten
toegekomen is:
V suijglinck als vermindt lagh overstallich droncken
In weeldens vette schoot, En sooch het suchtich sap

26)

27)
28)

Zie C. Ypes, a.w. blz. 118. - De liefde voor Petrarca bleef Huygens lang bij. Dit blijkt uit de
aankoop van een geannoteerde uitgave van Petrarca's gedichten van 1558 (bij Gulielmo
Rouillio in Lyon) in 1663. Het boekje is in het bezit van de U.B. te Leiden; middenop het
titelblad heeft Huygens eigenhandig Constanter geschreven en onderaan plaats en tijd van
aankoop: ‘Paris, feb. 1663’.
Hugo Friedrich, Epochen der italienischen Lyrik, Frankfurt am Main [1964], blz. 157.
Graag betuig ik mijn dank aan mevr. prof. dr. I. Hijmans-Tromp voor haar nuttige aanwijzingen.
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Wt Coppers boesem, daer de quickxe vrijerschap
Wt blusten met hun vier als water uwe voncken.

Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen en viel, naar Worp heeft
29)
opgezocht of uitgerekend, in 1621 op 12 januari . De terminus post quem staat
dus vast en omtrent de terminus ad quem valt in elk geval een gissing te maken.
Veel meer dan enkele dagen zullen er na de Koppermaandag wel niet verlopen zijn,
anders zou Tesselschade er niet zo nadrukkelijk melding van gemaakt hebben.
Gunnen we haar een enkele dag om tot zichzelf te komen en zich op te richten uit
‘weeldens vette schoot’, dan komen we op 14, 15 januari. Zij moet toen S 1 èn S 2
gekend hebben, want de gedachte om mee te spelen kan pas opgekomen zijn, toen
het duidelijk was dat er een dichterlijk spel begonnen was, m.a.w. toen Huygens
met dezelfde rijmwoorden op S 1 geantwoord had. Of Tesselschade Hoofts tweede
sonnet van 11 januari al gelezen had, is onzeker, maar het is zeer wel mogelijk, dat
haar bijdrage al vóór Huygens' tweede sonnet geschreven was. De volgorde die
Huygens ons in zijn afschrift aanbiedt, kan immers bepaald zijn door de wens om
de vier sonnetten van de protagonisten bijeen te houden.
Vóór de bijdrage van Tesselschade heeft Huygens het hartelijke, warm
getimbreerde sonnet van Anna geplaatst. Waarschijnlijk weerspiegelt deze ordening
de volgorde van ontstaan van S 5 en S 6. Wat de rol van Anna ook geweest moge
zijn, het ligt voor de hand, dat Hooft Anna en Maria deelgenoot maakte van het spel,
dat Huygens met hem begonnen was. En dat de beide zusters toen spontaan het
plan hebben opgevat om hun dichterlijke krachten op dezelfde rijmen te beproeven,
kan evenmin verwondering wekken. Tesselschade liet, met Koppermaandag voor
de deur, de poëzie even voor wat ze was, maar bij Anna kwamen de verzen dadelijk
en recht uit het hart:

29)

J.A. Worp, Een onwaerdeerlycke Vrouw (1918), herd. Utrecht 1976, blz. 17, noot. Volgens
schriftelijke mededeling van prof. Strengholt heeft Worp zich vergist en viel Koppermaandag
in 1621 op 11 januari.
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Maer om dat jck gedroncken
Van suijver vriendtschap heb het smaeckelijcke sap,
Soo ben ick blij dat ick de groene vrijerschap
Met rijpe manheijt heb in vrienschap doen ontfoncken.

Hieruit spreekt de voldoening over de vervulling van een wens die zij mogelijk al
gekoesterd had sinds de februaridagen van 1619, toen Huygens en zij elkaar met
30)
zo grote wederzijdse waardering in Amsterdam hadden leren kennen .
Zoals Hooft in Amsterdam het genoegen van het dichterlijke spel met zijn
vriendinnen deelde, zal Huygens de sonnetten voorgelegd hebben aan zijn Haagse
studievrienden Brosterhuyzen en Doublet. Op zijn uitnodiging of op eigen initiatief
traden zij in de kring en op grond van de imitaties die in Brosterhuyzens sonnet
voorkomen en die ik bij de bespreking daarvan zal aanwijzen, is het aannemelijk te
achten, dat de plaatsing van dat sonnet na de eerste zes met de volgorde van het
ontstaan overeenstemt. Voor de plaats van Doublets sonnet in de rij verwijs ik naar
de bespreking daarvan hierna.
Het wordt nu tijd om onze aandacht op de sonnetten zelf te richten. Ik zal ze
achtereenvolgens bespreken en waar daartoe aanleiding is, tekstvarianten en
onvoldoende opgehelderde interpretatiekwesties behandelen.
S 1. - Het thema van dit sonnet is de vergelijking van twee ongelijken, de krijgsman
en de dichter: Achilles, gevoed met merg uit de beenderen van het moedigste dier
uit de fabelwereld, is doortrokken van strijdlust, Huygens daarentegen is gezoogd
met het sap ‘der edler konsten’ en streeft naar wat eervol en schoon is. Zijn muziek,
zang en poëzie zijn onderworpen aan de wetten van zijn geest; naar diezelfde wetten
schikken zich zijn voortreffelijke levensgewoonten. Dat heeft hem voorbereid op de
taak die hem wacht: zijn land en volk willen zich richten naar zijn persoonlijkheid.
Dit sonnet bezitten we in Hoofts klad (Rkb.) en in twee afschriften van Huygens.
In Hoofts klad zijn een paar verbeteringen aan-

30)

Zie L. Strengholt, a.w., blz. 127-128 en hiervoor blz. 108.
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gebracht: van het aanvankelijke eedler (vs. 6) is de r doorgestreept, haer (vs. 11)
is gewijzigd in zich, eenes ziels (vs. 14) veranderd in eener siel. Aangezien Huygens
in alle drie de gevallen de oudste lezing heeft mogen we aannemen, dat Hooft de
verbeteringen pas in een later stadium heeft aangebracht. Alle geraadpleegde
31)
drukken, ook die van Hooft, hebben Huygens' lezing .
Het vers is geannoteerd door Leendertz-Stoett (zeer summier), door Van
32)
Vloten-Heinsius en door Zaalberg , hetgeen mij van de plicht ontslaat hier op alle
moeilijkheden in te gaan. Een volledige annotatie is trouwens niet de bedoeling van
dit stuk. Eén woord, nl. vrijerschap (vs. 7) verdient echter bespreking, omdat Van
Vloten-Heinsius en Zaalberg in de verklaring van elkaar afwijken. Het tweede kwatrijn
luidt:
Maer Huyghens inborst, die, voor sogh, heeft opgedroncken
Der edler konsten claer en sinnesujvrend sap,
Vlamt op het eerlijck fraey. Waer nae sijn vrijerschap,
Wt allen yver rent, geprickt met heilghe voncken.

Van Vloten-Heinsius verklaren sijn vrijerschap met ‘zijn jonkheid’; Zaalberg vertaalt
Waer nae...rent door ‘waar hij in zijn begeerte vol ijver achteraan loopt’. Voor de
eersten is een vrijer dus een jongeman, een neutraal begrip dat de gewenste
konnotaties krijgt door de door hem verrichte handeling, nl. rennen, en de bepalingen
‘uyt allen yver’ en ‘geprickt met heilghe voncken’. Zaalberg echter ziet in vrijer de
aanduiding van een man die iets begeert, naar iets dingt. Voor hem zit in het woord
vrijer zelf een belangrijk deel van de betekenis die in de andere interpretatie door
bepalingen opgeroepen wordt. De keuze tussen beide interpretaties

31)

32)

Ook met andere varianten is dat veelal zo, met een duidelijke uitzondering in S 3, vs. 10 (zie
blz. 119), hetgeen het zeer waarschijnlijk maakt, dat de tekst van de Otia als kopij gebruikt
is voor het afdrukken van de schonckensonnetten in Hoofts gedichten. Ik heb dit niet volledig
nagegaan.
P. Leendertz Wzn.-F.A. Stoett, De gedichten van P.C. Hooft, dl. I, Amsterdam 1899, blz. 169;
J. van Vloten, Korenbloemen, Nederlandsche gedichten van Constantin Huygens Ridder, 3e
en 4e deel, herzien (...) door J. Heinsius, Zutphen 1924 (Klass.Ltk. Pantheon, blz. 82); C.A.
2

Zaalberg, Uit Hoofts lyriek , Zwolle 1976, blz. 67.
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kan in dit geval het best gemaakt worden door na te gaan hoe het woord, dat we
immers nog 7 keer in tekstverband terugzien, door de overige dichters begrepen
is.
Huygens zelf geeft het substantief het bijv. nwm. onwetend mee:
al paert het vloeyend'sapp
Van uwe Hoofsche pen 't onwetend vrijerschapp
Van een rond' Batavier by d'edel' Grieksche voncken.

Het begrip ‘dingen naar, begeren’ komt in Huygens' opvatting dus niet naar voren.
Hoofts antwoord is een hoffelijke weerlegging van het epitheton onwetend. In plaats
daarvan bepaalt hij vrijerschap nader met het adj. groene, daarmee het begrip jeugd
nog aksentuerend:
Granaedsche Wol had noijt het gloeijroodt bet gedroncken
Als kennis heeft gegrijst uw groene vrijerschap.

In zijn antwoord neemt Huygens, Hooft imiterend, dit adjektief over, maar met een
variatie door indirekt gebruik, als hij spreekt van ‘'tgroene hart van 'tvochtich
Vrijerschap’. Voor Anna en Maria Tesselschade was de betekenis evenmin
twijfelachtig; de eerste neemt ook het woord groene over, de tweede spreekt van
quickxe (‘levenslustige’) vrijerschap’. Overigens gebruiken zij het woord in konkrete
zin: Anna bedoelt er Huygens zelf mee, Tesselschade de jonge mannen. De
formuleringen van Brosterhuyzen en Doublet voegen geen nieuwe facetten aan de
betekenis toe. Alles bijeengenomen zijn dit voldoende redenen om vryerschap met
‘jeugd’ te vertalen.
Hoewel we mogen aannemen, dat Hooft de jonge Haagse dichter oprecht dankbaar
was voor de ernstig gemeende lof in het troostdicht bij het overlijden van Roemer
Visscher, maakt zijn sonnet op mij de indruk dat het meer door het verstand dan
door het hart geïnspireerd is. De vergelijking van Achilles met Huygens is wat
geforceerd; het tertium comparationis kan alleen in de vage zin van voortreffelijkheid,
grootheid geformuleerd worden. De trits mat (worden), frisch (worden), schrap
(staan) uit de eerste kwatrijn korrespondeert slechts in het getal 3 met het drietal in
de eerste terzine (luyt,
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stem, dicht). Maar Hoofts ervaren dichterschap blijkt uit de enjambementen - in het
bijzonder dat van vs. 3-4: ‘en schrap / Stond hij veel liever, dan hij stack in lust
versoncken’ -, uit de keus van de adjektieven, uit de klankrijkdom van alliteraties en
assonanties, die ik, om niet al te uitvoerig te worden, aan de ontdekkingslust van
de lezer overlaat.
S 2. - Huygens begint zijn antwoord met een retorische vraag die uitdrukking geeft
aan zijn verbazing dat Hooft hem met Achilles vergeleken heeft.
Ick byden Helt gestelt, die wt de Leeuweschoncken
Den oorloghijver soogh, en 'tleeuwelycke rap,
Die Troyen holpe' in d'asch, en stelden Hector schrap?
Zoo diep en legg'ick niet in eygen-waen versoncken,
Zoo veel en hebb'jck niet uyt Lethe opgedroncken,
Dat jck 's mij weerdigh kenn'....

Deze gemakkelijk lopende verzen in een volkomen natuurlijke syntaxis
rechtvaardigen allerminst de kwalifikatie ‘stroef en gewrongen klassicistisch’ van
33)
Van Es . Huygens verwerpt de hulde die Hooft hem bracht voor zijn dichtkunst en
zijn voortreffelijke eigenschappen (het puyck van wtgeleesen zeden) en eindigt met
het bondige terzet:
Dies vinde' ick jn v Dicht (Puyckdichter van ons landt)
Const, jonst, geneghentheyt, maet, rijm en reghel-trant
(Vergeeft mij 'tredelyck ontkennen) maer gheen reden.

Naar mijn waardering doet de jonge dichter voor de oudere in meesterschap niet
onder. Met vaardige taalbeheersing past hij verschillende woorden uit het eerste
sonnet opnieuw toe in ongedwongen wendingen. De indeling van het oktaaf in twee
zinnen van resp. 3 en 5 verzen breekt de strakheid van de strofen. Het eerste kwatrijn
enjambeert a.h.w. in het tweede en de band tussen de vzn. 4 en 5 wordt bekrachtigd
door de anafoor Soo diep en legh ick niet.....Soo veel en heb ick niet.

33)

Zie noot 8.
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Volledigheidshalve vermeld ik hier twee ook door Worp gesignaleerde tekstvarianten.
Het Amsterdamse afschrift (A) heeft in vs. 6 streelend' en in vs. 7 onnoossel, terwijl
Huygens' autograaf H 2 vloeijend' en onwetend heeft. De laatste varianten vinden
we ook in de geraadpleegde drukken.
S 3. - Hoofts ‘Weder-antwoord’ kon moeilijk iets anders bevatten dan een weerlegging
van wat Huygens in S 2 in het midden had gebracht. Hooft herhaalt de vergelijking
van Huygens met Achilles en versterkt die nog. In reaktie op het epitheton onnoosel
of onwetend (S 2, vs. 7) werkt Hooft in de tweede kwatrijn de tegenstelling tussen
Huygens' jeugd, waaraan men de ‘goddelijcke voncken’ van het kunstenaarschap
kan waarnemen, en diens kennis uit. In de terzinen, waarop ik hieronder terugkom,
antwoordt hij Huygens op de beschuldiging dat er geen ‘reden’ in zijn eerste sonnet
zou zitten. Er is dus een duidelijke wending na het oktaaf.
De onderscheidene teksten van dit sonnet, in hs. en in druk, wijken op enkele
punten van elkaar af. In vs. 2 staat in het Rkb. uw geesten; maar in Huygens' afschrift
(H 2) is dit veranderd in de geesten, met een duidelijk verlies aan betrokkenheid op
degene voor wie het sonnet geschreven was. Deze lezing vinden we ook in de Otia
en in alle andere onderzochte drukken.
In vs. 8 heeft Rkb. wort gewoon: ‘Waeraen men wort gewoon soo goddelijcke
voncken’; deze lezing treffen we ook aan in H 2, Otia en vier drukken van Hooft,
wisseling van wort/wert daargelaten. L.-St. verklaren dit met: ‘Waaraan men meer
34)
dan eens, gedurig (...) kan waarnemen’ en dat zal ook wel juist zijn, al staat deze
betekenis van gewoon worden niet in het WNT vermeld. In K.a. en K.b echter is
gewoon in gewaer veranderd. Was gewoon op deze plaats voor de tekstbezorger
van K.a. óngewoon geworden? Toch heeft Jacob van der Burg het in 1668 en 1671
laten staan.
In het sextet grijpt Hooft opnieuw naar de klassieken. Hij brengt in de eerste terzine
de wondermacht van Musaeus, Amphion en Orpheus in herinnering:

34)

Zie Leendertz-Stoett, a.w., dl. I, blz. 170.
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Maer looft Musaeus, om zijn zielesleepend dicht;
Amphyons vingers tuck ter lujten afgericht;
Of Orpheus sang die 't wild inscharpte tamme zeeden.
'T is ijdelhoofts bestaen.

Er zit in vs. 10 een kleine taalkundige moeilijkheid. Dit vers luidt in Rkb. en in de
gehele overlevering van Huygens' kant: ‘Amphyons vingers tuck ter lujten afgericht’.
L.-St. meenden dat de cesuur vóór tuck lag en annoteerden: ‘tuck ter lujten afgericht,
die gaarne en op meesterlijke wijze de luit bespeelden’. Zij gingen dus uit van een
syntaktische verbinding waarin tuck een bijw. bep. is bij afgericht, maar dit valt niet
35)
te rijmen met het geregistreerde gebruik van dit veel voorkomende woord . Daarom
moet tuck verbonden worden met het voorafgaande; de cesuur ligt dus ná tuck. Het
zou dan een achtergeplaatst bijv. nmw. kunnen zijn met de betekenis van ‘ervaren,
bedreven’, maar ook voor dit gebruik biedt het WNT weinig steun.
De drukken van Hoofts verzen bieden een ander gezichtspunt aan; daarin staat
nl. van 1636 af de samenstelling vingertuk, d.i. tokkeling of tokkelvaardigheid van
36)
37)
de vingers . Gezien Hoofts bemoeienissen met de druk van 1636 mogen we
veronderstellen, dat hij zelf toen inderdaad die samenstelling bedoeld heeft. Maar
was dat ook het geval in 1621? In de 16 kolommen samenstellingen met vinger- in
het WNT (dl. XXI, 818 vlg.) komt maar één woord met een (optionele) tussen-s voor
en dat is dan nog een gewestelijk woord. Het wordt dus wel moeilijk in vingers tuck
een samenstelling te zien en dan lijkt mij de hierboven gegeven interpretatie de enig
mogelijke, tenzij we denken aan een groepsgenetief en vertalen: ‘de tokkeling van
Amphions vingers’. Wat zal Huygens ervan gedacht hebben?
In de laatste terzine vinden we een opvallende tekstvariant, die de interpretatie
niet onberoerd laat. Hoofts eigen tekst in het Rkb. luidt:

35)
36)
37)

Zie L.-St. t.a.p. en WNT XVII, 4007-4010 (i.v. Tuk II).
Zie WNT XXI, 832.
Zie Van Tricht, P.C. Hooft (1951), blz. 147-148.
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'T is ijdelhoofts bestaen. gewaeght doch ijder landt
Van 't geestverlejden, steens voeghsaemheidt, boomen trant.
Het mijn oock, ijver ist, beken jck, en geen reden.

De vertaling van vs. 12 en 13 moet zijn: ‘Het is het streven, de poging van een
leeghoofd. Ieder land maakt immers gewag van geestvervoering, van het
samenvoegen van stenen, van het wandelen van bomen’. Maar nu staan we voor
de vraag naar welk woord Het mijn verwijst. Ik zie twee mogelijkheden: naar bestaen
of naar landt. Verder moet aandacht geschonken worden aan de betekenis van
ijver. Leendertz-Stoett vatten het op als ‘eenzijdige ingenomenheid met mijn land’,
38)
Van Vloten-Heinsius als ‘genegenheid’ . Het eerste acht ik onwaarschijnlijk, het
tweede mogelijk, al denk ik zelf eerder aan ‘geestdrift, enthousiasme’. Als Het mijn
naar bestaen verwijst, wordt onze vertaling: ‘Mijn streven (nl. om u te verheerlijken)
is dat ook (nl. de poging van een leeghoofd); het is vergedreven enthousiasme,
erken ik, en geen zaak van het verstand’. In het andere geval zouden we lezen:
‘Mijn land maakt van zulke dingen ook gewag’ enz. Daarmee zou de hele lofzang
op rekening van het land geschoven worden en dat is onaannemelijk.
Het merkwaardige nu is dat de besproken lezing uitsluitend in het Rkb. voorkomt.
In Huygens' afschrift (H 2) en in alle verdere bronnen staat (1e) door ieder land, is
(2e) de komma achter oock in vs. 14 verdwenen, en is (3e) ist veranderd in is. In H
2 staat tussen bestaen en gewaecht een stip, hoger dan de punten in het gedicht
39)
en veel bleker dan de rest van de tekst. In tegenstelling tot Worp geloof ik niet,
dat die stip als een punt bedoeld is, ook al niet omdat er dan een oninterpreteerbaar
geheel ontstaat. In de Otia en K.a en b staat geen leesteken, evenmin in Hooft 1636
en 1671; in 1657 en 1668 staat een komma. Voor de interpretatie is dit verschil niet
van belang. De laatste terzine luidt dus - afgezien van spellingverschillen - overal
behalve in het Rkb.:
'Tjs ijdelhoofts bestaen gewaecht door ijeder landt
Van 'tgeest verleyden, steens voeghsaemheijt, bomentrant,
Het mijn oock yver is, beken ick, en geen reden.

38)
39)

Leendertz-Stoett, a.w., dl. I, blz. 170; Van Vloten-Heinsius, a.w., blz. 84.
Worp, Gedichten I, blz. 198.
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Hier behoeven we niet meer aan de betekenis van Het mijn te twijfelen: het verwijst
duidelijk naar bestaen. Gewaecht is een part. met de betekenis van te + inf. en door
moet als een voorzetsel dat uitgestrektheid aanduidt, geïnterpreteerd worden. We
lezen dus: Het is het werk, het streven van een leeghoofd door ieder land heen te
gewagen van geestvervoering enz. Mijn streven (nl. om u te loven) is ook maar
enthousiasme, geen redelijkheid.
Naar de inhoud lopen de lezing van het Rkb. en de veranderde dus weinig uiteen.
Het blijft een open vraag, of Hooft aan Huygens een andere tekst heeft uitgezonden
dan in zijn Rijmkladboek staat, of dat de verandering op rekening van Huygens
gesteld moet worden. In diens lezing heeft de slotregel een natuurlijker verloop,
door de vorm is i.p.v. ist. Huygens kan die geheel onbewust hebben neergeschreven,
maar een opzettelijke wijziging is ook mogelijk. Bij de vervanging van doch door
door denk ik eerder aan verkeerd lezen dan aan een ingreep in Hoofts tekst.
Overigens doet het sextet bedacht aan en de ironie die in de laatste regels verborgen
zit, manifesteert zich zo zwak, dat men zich bewust moet maken, dat het ondenkbaar
is, dat Hooft het niet ironisch bedoeld zou hebben.
S 4. - Huygens Besluyt biedt minder moeilijkheden dan het voorgaande. Er zijn twee
autografen (H 1 en H 2), die maar op twee punten van elkaar verschillen. In vs. 6
heeft H 1 het Caballynsche sap (het water van de Helikon); in H 2 is dit veranderd
in het hencxsteklauwensap, de lezing van alle geraadpleegde drukken. De tweede
variant is steeckt in vs. 12 in H 1, terwijl H 2 en de drukken will hebben.
Méér dan in zijn eerste sonnet (S 2) neemt Huygens zijn toevlucht tot woordenspel:
het begrip Leeuweschoncken splitst hij in tweeën: ‘Danck hebbe 't Leeuwenmerch,
en grove' Achillesschoncken’ zonder daarmee meer tot stand te brengen dan een
tautologie; hij vormt kunstige samenstellingen: kramp styff, schimmelschae,
hengsteklauwensap, danckbaerhertich, vol-herssent; tot tweemaal toe speelt hij
met de naam Hooft (vs. 3 en vs. 12). De eerste keer maakt hij gebruik van een
herhalingsfiguur: ‘Die mijn vercleumde handt (...) stelden teghen 't Hooft der hoofden
hooftstuck schrap’. Grammati-
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kaal laat deze figuur geen andere interpretatie toe dan die van een substantief ('t)
Hooft met een bijstelling in de vorm van een superlatieve genitief; hooftstuck heeft
40)
hierin de bij Huygens meer voorkomende betekenis van ‘hoofd’ .
Terwijl in S 2 de verrassing over Hoofts geste de inhoud beheerst, brengt Huygens
nu zijn dankbaarheid en zijn bescheidenheid tegenover Hooft tot uiting. Dit doet hij
in de hecht verbonden tweede en derde strofe, zodat de wending van het sonnet
tussen de twee terzinen komt te liggen. De laatste terzine is een afscheidsgroet,
die eindigt met een uiterst bondige regel die vier tegenstellingen in zich verenigt:
een indikatief 1e pers. tegenover een imperatief, geven tegenover gunnen, u
tegenover mij, d'eerste tegenover de leste: ‘Ick ghev' V d'eerste eer, gunt mij de
leste reden.’ Aan dat verzoek heeft Hooft gevolg gegeven, in die zin, dat hij de
schonckenreeks niet heeft voortgezet. Wel gaf hij Huygens nog een reiswens mee,
het reeds genoemde sonnet ‘Behouden reis, aen Heere Constantin Huygens naer
Engelandt’, door Huygens met een sonnet met wederom dezelfde rijmwoorden
beantwoord.
Als ik de eerste vier sonnetten nu nog eens herlees, begrijp ik toch niet goed, dat
Jorissen op grond hiervan een onbekende ontmoeting van Hooft en Huygens
veronderstelde en dat Strengholt de formule ‘een “intieme” dichterlijke
41)
korrespondentie’ bezigt . Ik kan er niet anders in zien dan een uitvloeisel van het
streven naar een sierlijke levensvorm en een voorbeeld van het erudiete spel
waarmee de renaissancekunstenaar het leven kleur gaf. Hoe zou er ook werkelijke
intimiteit kunnen bestaan tussen twee mannen die in jaren en levensomstandigheden
nog ver van elkaar afstonden en vreugde noch leed met elkaar gedeeld hadden?
Wat voor ons ligt als resultaat van hun spel is een fraai gestileerde laudatio, naar
behoren weersproken met hier zeker oprechte, maar toch zelfbewuste
bescheidenheid, en voorts de bevestiging van de lof en de afsluiting met een woord
van dank en afscheid. Alles vooral ter wille van de verrukking van de

40)
41)

Bijv. in Oogen-troost vs. 356.
L. Strengholt, a.w., blz. 128. Str. zet intieme tussen aanhalingstekens, maar het is niet duidelijk
wat hij daarmee bedoelt. Als hij het woord ironiseert, zouden hij en ik dezelfde mening
toegedaan zijn.
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toegezongene en andere lezers, maar niet om uiting te geven aan intieme gevoelens.
S 5 en 6. - De twee dochters van Roemer Visscher slaan, elk naar eigen aard, een
andere toon aan dan Hooft en Huygens, wat vrijer, wat minder bepaald door de
literaire konventie. Het thema verschuift ook: de lofprijzing is niet meer de enige
bedoeling van hun sonnetten. Zij mengen zich niet in de dialoog van de twee
protagonisten, maar reageren op de ontstane spelsituatie. Anna zegt ook met zoveel
woorden dat ze zich niet meten wil met haar twee vrienden; als ik dat deed, zegt ze
in een fraaie paradox ‘dan lagh ick laegh versoncken / In diepe hovaerdy.’ De
lofprijzing doet ze in 2½ regel af:
beij sijt ghij door u dicht
Vermaert, en beijde in geleertheijt affgericht;
Oock beijd' uijtmuntend in verstant en brave zeeden.

Maer zij introduceert een nieuw thema, dat van de vriendschap. Twee keer komt
het woord in haar sonnet voor en daarnaast nog twee keer het woord vriend en ze
heeft geen klassieke vergelijkingen nodig om uiting te geven aan wat zij voelt:
vriendschap voor beide dichters, vreugde om de vriendschap tussen beide dichters.
In die eenvoud van gevoelens en expressie ligt de kracht van haar sonnet. Hiermee
wil ik niet zeggen, dat het haar aan dichterlijk raffinement ontbreekt. Behalve de
zojuist genoemde paradox bewijst de dubbele prolepsis in de reeds geciteerde
passus: ‘Maer omdat jck gedroncken / Van suijver vriendtschap heb het
smaeckelijcke sap,’ dat ze tot zeer gelukkige vondsten in staat is.
Haar jongere zuster maakt minder ernst met de zaak. Met speelse zelfironie noemt
ze zich tegenover Hooft en Huygens ‘U suijghlinck’ - ofschoon ze anderhalf jaar
ouder is dan de laatste - en vertelt ze van de genoegens van Koppermaandag. In
de terzinen stelt ze de poëzie van Hooft en Huygens boven ‘Helterij Ten oorloch
affgericht’; die moet een voorbeeld zijn vóór ‘Al wat van voeten weet’. Het is een
hecht gebouwd sonnet, waarmee Tesselschade blijk geeft van volledige beheersing
van de vorm, maar het gaat niet diep.
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In Huygens' afschrift (H 2) komen in beide sonnetten opvallende verbeteringen voor.
In dat van Anna (S 5) is vs. 13 veranderd. Huygens had eerst overgeschreven ‘Want
soo de eene speelt, soo gaet den aer sijn trant’. Daarna heeft hij de woorden soo
gaet den aer onderstreept en in de marge daarvoor in de plaats gesteld: gaet
d'andere. Deze verandering is in de drukken niet doorgedrongen.
Anders is het met de korrekties in S 6. Vs. 4 daarvan luidde in H 2 oorspronkelijk:
‘om weer te krijgen 't geen in luijheit was versoncken.’ Dit is doorgehaald en in de
marge is de lezing geschreven die Worp heeft afgedrukt en die ook in de drukken
staat: ‘Om kanten teghen 'tluy dat d'ijver hield versoncken’. Boven kanten, dat niet
doorgestreept is, staat als probeersel kampen, maar dat is doorsgeschrapt. Verder
is Moetblasers in vs. 12 een verbetering in de marge voor het eerdere Mijn vaders,
dat ook in de Otia en de overige aangehaalde drukken staat.
Dat Huygens de verbeteringen zelf in zijn afschrift heeft aangebracht, staat boven
twijfel, maar of hij dat gedaan heeft in overleg met of in opdracht van de schrijfsters,
dan wel op eigen gezag is niet te zeggen. De korrekties in S 6 zijn wel te begrijpen.
De behouden lezing van vs. 4 is duidelijk beter dan de aanvankelijke en Moetblasers
is wel geen mooie samenstelling, maar ik kan mij voorstellen; dat Huygens zich te
jong voelde om door Tesselschade met ‘vader’ te worden aangesproken. Waarom
de zoëven genoemde verandering van vs. 13 in S 5 niet in de Otia te land gekomen
is, is minder duidelijk, maar ik betreur het zeker niet.
Anna's sonnet geeft nauwelijks interpretatieproblemen, al is de grammatikale
struktuur van soo gaet den aer sijn trant voor tweeërlei uitleg vatbaar (den aer sijn
trant ondw., óf den aer ondw. en sijn trant ld.vw.), maar dat van Tesselschade bevat
enkele semantische moeilijkheden. Over de betekenis van vermindt in ‘U suijglinck,
als vermindt, lagh overstallich droncken’ verschillen Worp en Van Vloten-Heinsius
van mening. De eerste annoteert ‘weer tot bedaren gebracht’; de laatsten ‘door de
42)
minnemoer overladen’ . De

42)

Worp, Een onwaerdeerlycke Vrouw, blz. 17; Van Vloten-Heinsius, a.w. blz. 85.
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door Worp gegeven betekenis valt niet te rijmen met de rest van het vers; wie
‘overstallich droncken’ ligt, is niet tot bedaren gebracht. Volgens WNT IX, 781 komt
minnen in de zin van ‘zogen’ bij Westerbaen voor; als we deze betekenis ook bij
Tesselschade mogen toepassen, levert voorvoeging van ver- behalve de betekenis
‘te veel gezoogd’ ook die van ‘verkeerd gezoogd’ op. Beide betekenissen zijn hier
toepasselijk: de eerste omdat het resultaat van het zogen dronkenschap was, de
tweede omdat Tesselschade met verkeerd zog gezoogd is, nl. met het ‘suchtich
sap / Wt Coppers boesem’ in plaats van met het water uit de hengstebron. Als in
‘als vermindt’ vat ik op in de zin van ‘als het ware’, maar de betekenis van suchtich
staat voor mij nog niet vast. Worp denkt aan ‘onbeduidend’; Van Vl.-H. vertalen in
nauwe aansluiting bij de woordvorm ‘ziekelijk’ en nemen daarnaast Worps vertaling
‘Gaf zich over aan de onbeduidende vreugde van 't Koppermaandagsfeest’ - zonder
bronvermelding - over. De achtergrond moet wel zijn, dat de betekenis ‘ziekelijk’
zich ontwikkeld heeft tot iets als ‘armzalig’. Onmogelijk is dat niet; het zijn
betekenissen die ook in het mnl. crank aanwezig zijn. Toch heb ik mij, zij het met
aarzeling, afgevraagd of suchtich hier niet ‘ziekmakend’ betekent, maar verder dan
de vraag ben ik nog niet gekomen.
S 7. - Brosterhuyzens sonnet brengt ons op konventionele paden terug. Twee
thema's wisselen elkaar af en versterken elkaar: de lof voor de twee ‘Hooftdichters
van ons land’ en de uiting van eigen bescheidenheid. Zijn sonnet is vaardig
geschreven en zonder veel moeite schikt hij zich in het strakke rijmschema. Daarbij
maakt hij gaarne gebruik van wat zijn voorgangers hem aanreiken: ‘d'uijtgesoopen
schoncken’ (vs. 1) zijn een vondst van Anna; ‘Lethes vloed’ komt uit S 2;
‘d'Heijnstebron’ herinnert aan S 4 (vs. 6); de ijver (vs. 8 en 9) is aan Hoofts slotregel
van S 3 ontleend en het woord luij in vs. 8 stamt uit - kan althans stammen uit Huygens' verbetering in het sonnet van Tesselschade. Brosterhuyzen heeft kennelijk
de zes voorgaande sonnetten alle gekend en aan ieder van zijn voorgangers
schatplichtig willen zijn. Met deze opmerkingen wil ik zijn prestatie overigens niet
kleineren. Ongetwij-
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feld behoorde het tot de ongeschreven regels van het spel het reeds geschrevene
te imiteren en te variëren, opdat het thema herkenbaar zou blijven, zoals ook in de
muzikale variaties op een thema het geval moet zijn. Maar zijn variatie heeft geen
duidelijk eigen karakter. Daarom is het niet geheel ten onrechte, dat hij in de twee
slotverzen van zijn sonnet zegt:
Soo nuerij ick u nae en houw soo wat den Trant
Van u geleerde Rym en welbeleijde reeden.

S 8. - In dit sonnet roept Doublet de schim van Achilles weer op; hij stelt zich voor,
dat deze ‘een slurpjen’ kreeg uit de ‘schoncken, / Soo dickmael nu herschaft’ (=
weer opgediend). Dan zou hij, uit de dood ontwaakt, de kwaliteiten van held en
dichter in zich verenigen en voor die verandering van zijn aard de ‘puyck hoofden
van ons Lant’ dankbaar zijn. Het eerste kwatrijn loopt wat stroef, maar dan krijgt het
sonnet vaart en weet Doublet het in één zwierige volzin van 10 regels tot een goed
einde te brengen. Minder dan Brosterhuyzen maakt hij gebruik van taalmateriaal
uit de voorgaande sonnetten, maar door de inhoud is zijn tekst toch nauw verwant
met de eerste uit de reeks. Misschien maakt het daardoor een wat meer afhankelijke,
een minder originele indruk dan die van de beide zusters.
Bij raadpleging van de hss. bleek mij, dat er behalve dit overal afgedrukte sonnet
van Doublet nog een tweede van zijn hand op de trant van de schoncken bestaat,
dat ik S 8a noem. Er waren dus vóór de druk van de Otia negen sonnetten. Ze zijn
alle met dezelfde penvoering en dezelfde inkt uitgeschreven op het dubbelvel H 2,
nl. S 1-7 en S 8a, en op het enkele vel H 3, nl. S 8. Het ziet dus ernaar uit, dat H 2
en H 3 in één keer als bijeenbehorend geschreven zijn; ook de eerder genoemde
naaigaatjes (zie blz. 103) wijzen erop, dat ze bij elkaar behoord hebben. In het
netafschrift van Huygens staat S 8a dus vóór S 8: het eerste (S 8a) als laatste sonnet
op de versozijde van blad 2 van H 2, het laatste (S 8) als enige op H 3. Behalve uit
de genoemde kenmerken van het schrift blijkt uit de titels van de twee sonnetten,
dat Huygens ze allebei in zijn bezit had, toen hij zijn afschrift maakte. De titel van
S 8a luidt nl.: ‘Noch opden sel-
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ven trant, van G.R. Doublet’, die van S 8: ‘Noch opden selven trant, van[den] selven’.
Deze laatste verwijzende woorden hebben alleen zin in kombinatie met de eerste
titel. Toen Huygens zijn netafschrift gereed maakte voor de Otia, heeft hij S 8
geschrapt en de woorden ‘vanden selven’ uit de titel van S 8 vervangen door ‘van
G.R. Doublet’, zoals boven S 8a stond.
43)
Worp heeft alleen S 8 afgedrukt , ik laat het verworpen en bij mijn weten nooit
gedrukte S 8a hier volgen, met enkele annotaties.
1 Hoe dick heeft mij den Teems gesien op merrich-schoncken
Met goe' borst' aen[den] disch. 'twas mannen gaet aen, tsa, rap,
clopt, smeert, suijckt, leckt, en staet met hand en tanden schrap
Tot datje neus en oor' voelt in het vet versoncken;
5 Dan, na de stijl, a cup off muscadin, gedroncken
Was op d'Ambrosia een teuchjen Nectar-sap
Na 't oordeel ende tongh van ons jong vrijerschap;
Hetwelck men seijt hier door mee vrij wat plach t'ontfoncken
Maer Heijlich Holland Noch! hier suijcktmen aerdich dicht
10
uit schoncken, 'tgeen met wijn van d'Heijnst-bron aengericht
Tot oeffning vande geest en stichting dient der Zeden,
Neemt een bekeerde wulp, puijck-hoofden van ons Lant,
Doch in genaden aen, 'k sall trachten op u trant
44)
Ydelheijt met deft, onlust te matigen met reden .

De uitroep ‘Maer Heijlich Holland Noch!’ (vs. 9) zou zoiets kunnen betekenen als
‘Maar wat is Holland toch gezegend!’, maar het is ook mogelijk te denken aan een
vaste uitdrukking met een verschoven betekenis. In Huygens' ‘Verloren speel-reis.
1659’ (Worp, Gedichten VI, blz. 261) komt dezelfde uitroep voor in een verband
waarin van een specifieke toepassing op Holland geen sprake

43)
44)

Worp, Gedichten I, blz. 200-201. In vs. 11 leze men macker i.p.v. maker. Worp heeft blijkbaar
in de autograaf (H 3) de tussen de a en de k bovengeschreven c over het hoofd gezien.
Annotaties: Vs. 1 op merrich-schoncken: terwijl we onszelf aan mergpijpen te goed deden
(vgl. WNT XI, 289); vs. 2 borst': jongemannen; vs. 3 clopt: tik met of tegen het bot om het
merg los te maken; smeert: smeer het merg op het brood (het obj. is evenals bij de andere
drie werkw. verzwegen); suijckt: zuig; leckt: lik; vs. 5 a cup off muscadin, gedroncken: het
drinken van een beker muskaatwijn; vs. 8 men seijt: men zegt dat; vs. 10 aengericht:
opgediend; vs. 14 deft: bezadigheid.
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kan zijn: ‘Heiligh Holland, sprak een vrouwmensch met een' zucht, / (Ofs' uyt
Turckijen quam) wat maghmen liggen loopen’ (vs. 44-45). Hier betekent de
uitdrukking niet meer dan ‘lieve hemel’ of iets dergelijks.
In de slotregel trekt het woord deft de aandacht. Ik kan dit alleen verklaren als
een substantivisch gebruik van het bijv. nmw. deft, dat ‘statig, voornaam, bezadigd’,
betekent. Doublet belooft in de slotverzen dus onbezonnenheid (lichtzinnigheid,
leeghoofdigheid) te temperen met bezadigdheid en het onbehagen over zijn gedrag
met verstandig optreden.
De eerste regel brengt ons terug bij de vraag naar de volgorde van ontstaan van
de sonnetten. Er valt uit te lezen, dat Doublet in Engeland is geweest, waarschijnlijk
in Londen, en dikwijls met vrienden een goed maal heeft genoten in een herberg
aan de Theems. Wanneer kan dat geweest zijn? Huygens maakt in de brieven die
hij tijdens zijn verblijf in Engeland van 23 januari tot 30 april naar huis heeft
geschreven, geen gewag van een ontmoeting met Doublet. Dit is in overeenstemming
met wat Fruin over de laatste meedeelt: ‘Het eerst vinden we hem (in de brieven
van Vossius) op zijn groote reis, waarmeê hij, zoals gebruikelijk was, zijn opvoeding
voltooide. Achtereenvolgens treffen wij hem aan, tusschen Augustus 1621 en
45)
Augustus 1625, te Londen, in Frankrijk, te Rome, te Venetië en weer in Parijs’ .
Het verdient opmerking, dat Huygens ook tijdens zijn volgende reis naar Engeland
(dec. 1621-begin 1623) niets over een eventuele ontmoeting met zijn vriend vertelt.
Het is trouwens zeer wel mogelijk, dat Doublet Londen al weer verlaten had, toen
Huygens daar in dec. 1621 aankwam. Er zijn nu twee veronderstellingen gewettigd.
De eerste is, dat Doublet reeds eerder dan Fruin op gezag van Vossius kon
mededelen, in Engeland is geweest. In dat geval kan hij onder de indruk van een
waarschijnlijk verse herinnering in jan. 1621 in Holland zijn sonnet S 8a hebben
geschreven; in die richting wijst het

45)

Zie ‘Uit het dagboek van een oud-Hollander’ in Robert Fruin 's Verspreide geschriften, uitgeg.
door P.J. Blok e.a., dl. IV, 's-Gravenhage 1901, blz. 198. Eerder gedrukt in De Gids 1869, IV,
blz. 369 vlg.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

129
bijw. hier in vs. 9. De tweede hypothese is, dat het sonnet veel later geschreven is,
misschien tóch tijdens een ontmoeting in Londen. Alleen nieuwe feiten kunnen hier
uitsluitsel brengen. Zonder verdere gegevens zijn ook alle spekulaties over de vraag
welk van de twee sonnetten, S 8 of S 8a, het eerste is geschreven, vruchteloos.
Het aantal reminiscenties aan de vorige sonnetten is niet groot: ‘puijckhoofden
van ons land’ - de enige woordgroep die dit sonnet met S 8 gemeen heeft - is een
echo van ‘puijckdichter van ons landt’ in S 2, de ‘Heijnstbron’ uit S 4 is ook hier
aanwezig, ydelheijt reflekteert ijdelhoofts uit S 3. Maar verder gaat Doublet op
verrassende wijze zijn eigen gang. Het levendige en geestige herbergtafereel dat
hij in de kwatrijnen oproept, drijft zonder enig respekt de spot met de statige verzen
van Hooft en Huygens en na die aanhef is men geneigd in de eerste terzine méér
ironie te lezen dan Doublet bedoeld zal hebben. Maar dat spot, in zelfspot verkeerd,
de laatste terzine beheerst, daaraan valt niet te twijfelen.
In eerste instantie moet Huygens dit sonnet van Doublet volledig geaccepteerd
hebben, want hij heeft het met dezelfde zorg als de andere in het net overgeschreven.
Toch kan ik mij wel voorstellen, dat hij het ten slotte niet in de Otia opnam. Het valt
geheel uit de toon van de voorgaande sonnetten en is, zélfs naast het speelse
sonnet van Tesselschade, een enigszins baldadige demonstratie van jeugdige
overmoed. Bovendien zou het opnemen van twee sonnetten van Doublet tegenover
de anderen wat onevenwichtig geweest zijn en, al bevatte het gedicht niets ‘oolix’
46)
en alleen maar ‘vrolix’ , toen er gekozen moest worden, won de ernst het van de
scherts.
Ik wil dit artikel besluiten met enige opmerkingen over de taalkundige aspekten van
de schonckenreeks. De uiteenlopende inhouden die de 9 sonnetten te lezen geven,
zijn verwoord door vulling van de ongeveer 9 tot 11 beschikbare lettergrepen per
vers met vrij gevonden taalmateriaal en door een deels gevarieerd, deels aan strenge
beperkingen onderhevig gebruik van de 14 verplichte woor-

46)

Zie Huygens' Opdracht van het 3e boek van de Otia aan zijn moeder (Worp, Gedichten II,
blz. 337).
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den op vaste plaatsen. Dit laatste vormt een aanleiding om de taalkundige
gebruiksmogelijkheden van die woorden nader te bezien.
Onder de 14 rijmwoorden die Hooft in S 1 introduceerde, waren: 9 subst., nl.:
schoncken, sap, vrijerschap, voncken, dicht, zeeden, landt, trant, reden;
1 adj., nl.: rap;
3 verl. dlw., nl.: versoncken, opgedronken, afgericht;
1 deel van een ww.-uitdrukking, nl.: schrap.
Uit het oogpunt van de syntaxis kunnen we opmerken, dat sommige van deze
woorden slechts zeer beperkte verbindingsmogelijkheden hebben. Zo kan schrap
alleen in predicerend verband worden gebruikt met zetten, stellen en staan en is er
voor afgericht in S 1 tot en met S 8 - in S 8a komt het niet voor - geen andere
verbindingsmogelijkheid gevonden dan met een komplement met te, op en in (1x).
Dat leidt tot sommige stereotiepe wendingen; versoncken bijv. treedt 8 van de 9
keer als part. op in verbindingen van het type in iets verzonken zijn of liggen: in lust
versoncken, in eijghen-waen versoncken, int welsant, in schimmel-schae, in hovaerdij
versoncken enz.; alleen Tesselschade gebruikt dit woord zonder vz.vw. Veel meer
vrijheid hadden de dichters met een subst. als dicht, dat in verschillende synt. funkties
optreedt.
Sommige van deze rijmwoorden zouden in principe voor funktiewisseling in
aanmerking komen: dicht kan ook een bijv. nmw. zijn en schoncken, voncken, landt
hebben werkwoordelijke vormen als homoniemen naast zich. Maar het aantal
mogelijkheden was niet groot en er is spaarzaam gebruik van gemaakt. Huygens
heeft in S 2 van het onverbogen adj. een subst. gemaakt ('t leeuwelicke rapp), een
techniek die hij later meer zal toepassen, maar verder vinden we géén
funktieveranderingen, of ze gaan met morfologische veranderingen gepaard. Zo is
het subst. voncken tot driemaal toe in het ww. ontfoncken veranderd.
Morfologische verandering zonder funktieverwisseling ondergingen opgedroncken,
dat het viermaal zonder op- moet doen, dicht, dat twee keer het prefix ge- krijgt en
voorts trant, dat vier keer als 2e lid van een kompositum dienst doet, terwijl landt
tweemaal tot Nederlant wordt uitgebreid.
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Ik neem aan dat dit alles binnen de regels van het spel viel, voorzover men daarvan
bij het ontbreken van een traditie op dit punt kan spreken. Een enigszins vrije
hantering van het verplichte taalmateriaal zal eerder als blijk van vernuft en
vaardigheid gewaardeerd zijn dan als onhandigheid afgekeurd. Ik vraag mij echter
af, of dit ook voor de verandering van afgericht in aengericht in S 8a gold. De
verandering van het prefix is hier veel ingrijpender dan in de eerder genoemde
gevallen. Er is eigenlijk een ander woord voor het oorspronkelijke in de plaats
gekomen met een andere betekenis en andere syntaktische mogelijkheden. Hetzelfde
geldt voor de vervanging van opgedroncken door het adj. droncken, die Tesselschade
zich veroorloofde. Men kan hier eerder spreken van het gebruik van dezelfde
rijmklanken dan van hetzelfde rijmwoord.
Wat tenslotte het semantische aspekt aangaat, zien we dat er enkele woorden
zijn met een zeer beperkt betekenisveld, zoals schoncken, sap, rap, vrijerschap. Dit
was blijkbaar geen bezwaar, want als de semantische mogelijkheden eens wat
ruimer waren, zoals bij land, is daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Landt betekent
op 6 van de 7 plaatsen ‘Nederland’ en is op twee plaatsen door Nederland vervangen.
Alleen Huygens heeft het in S 4 afwijkend gebruikt in de verbinding van land steken.
Ook dit leidde tot stereotypieën. Van het door Hooft gelanceerde beeld van de
mythologische ‘schoncken’ komt in S 2 tot S 8 niemand los, al vindt er een
betekenisverschuiving plaats waarmee Anna in S 5 een begin maakt; met schoncken
wordt dan het dichterlijke motief van de schoncken bedoeld. Dit begrip speelt er ook
bij Doublet in S 8 doorheen, als hij Achilles uit de ‘herschafte’ schonken wil laten
slurpen. De enige radikale betekenisverandering vinden we echter in het ironische
sonnet van Doublet (S 8a), waarin de schoncken van de verbeelding plaats gemaakt
hebben voor echte, tastbare en konsumeerbare mergpijpen.
Resumerend kunnen we zeggen, dat de rijmwoorden er de oorzaak van zijn, dat
binnen de vrije ruimte van de tekst bepaalde woordverbindingen en
inhoudselementen herhaaldelijk terugkeren. Ik neem aan dat dit eerder een voordeel
dan een nadeel is, omdat de eenheid van de groep bijeen behorende gedichten
erdoor versterkt wordt.
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Uit zoveel heterogene waarnemingen van letterkundige en taalkundige aard als
hierboven staan, valt moeilijk een samenvattende konklusie te trekken. Wel zal het
duidelijk geworden zijn, dat de zes dichters binnen de beperkingen van de
sonnetvorm en de vastgestelde rijmwoorden elk een eigen inhoud tot uitdrukking
hebben kunnen brengen op een wijze die met ieders aanleg strookte. Tegenover
de statige verzen van Hooft staat de licht-ironische nuchterheid van Huygens, vooral
in S 2, tegenover de hartelijkheid van Anna de onbezorgdheid van haar jongere
zuster, tegenover de bescheidenheid van Brosterhuyzen de onbevangenheid van
Doublet. Van de vragen die de schonckensonnetten in zich bergen, zijn er sommige
niet beantwoord, andere wel, hetzij goed of fout, en er zijn er zeker ook die pas na
dieper indringend onderzoek gesteld zullen worden. De vergelijkende
literatuurwetenschap zal misschien opheldering kunnen geven inzake mogelijke
buitenlandse voorbeelden. Daarom geloof ik voor het ogenblik te moeten volstaan
met een imitatie van Huygens - en men kan waarlijk een slechter voorbeeld kiezen!
- door dit stuk te besluiten met het woord van Horatius: Hactenus.

Adres van de auteur:
Fagelstraat 44,
2334 AZ Leiden.
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F.L. Zwaan
Wat zegt Huygens in Hofwijck 25-26 en aenden leser; voor de
bij-schriften 5 en vlgg.
Strengholt heeft in Ts 95(1979), p. 149-164 onder de titel Hofwijck zien, horen en
lezen, een interpretatie gegeven van bovengenoemde vss., die afwijkt van de mijne
in mijn uitgave van Hofwijck en van het gedicht Aenden Leser in mijn Tien gedichten
van Constantijn Huygens. In een suggestief en welgeschreven betoog bestrijdt hij
mijn opvatting van deze vss. Het betoog heeft mij echter niet overtuigd.
1. Op p. 155 wordt de betekenis van Wie, wie, wien, Hij (vs 1-5 van Aenden Leser)
ingeperkt tot de lezer. Dit is onjuist. Als Huygens zijn gedicht Voor de
Bij-schriften richt Aenden Leser, impliceert dit niet dat hij zich meteen al richt
tot ‘degene die verondersteld wordt de tekst van het gedicht over het Voorburgse
Hofwijck ter hand genomen te hebben.’ Men vergelijke een marktkoopman die
zich tot een groot publiek richt en roept: Wie voelt er voor een koopje? Laat hij
hier komen enz. De vraag Wie isser met sich selfs of met sijn' tijd verlegen,//
Sijn' kostelicken tijd?(1-2) betreft ieder. Hetzelfde geldt voor wie soeckt naer
niewe weghen// Om lustigh leegh te zijn?(2-3) en voor: wien stinckt de Steen
en 't Berd,// En ander argher vuijl, dat spel gerekent werdt?(3-4). Het zou er
wel vreemd uitzien als Huygens hier zou doelen op personen onder zijn lezers,
die Hofwijck reeds ter hand genomen hebben. De vraag is algemeen, tot ieder
gericht. Hij (5) is ieder die ja zegt op de drie vragen van 1-4. Hiermee is het
publiek geselecteerd waartoe Huygens zijn uitnodigingen van 5-7 richt.
2. Na aldus de Hij van 5 beperkt te hebben, kan Strengholt zeggen: ‘Zo er al
schertsende misleiding in de invitatie zit, dan wordt in de volgende regels de
strekking ervan als quasi-invitatie geheel ontvouwd: de uitgenodigde kan blijven
waar hij is en (niettemin) de dichter op Hofwijck volgen,’ enz. Inderdaad, na de
verenging van
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Wie enz. tot de lezers, tot degenen die het boek al ter hand genomen hebben,
en dus aan hun stoel vastgenageld zitten, kan vs 5 als quasi-invitatie worden
opgevat. Ook in vs 8 gaat het volgens Strengholt over de lezer; ‘met een'
oogen-blick’ is ‘een schertsende uitdrukking voor de aktiviteit van het lezen’
(p. 156). (noot 19, p. 156: ‘Zwaan evenzo: “door een blik van zijn ogen (door
te zien)”’ behoeft wel de aanvulling: maar hij bedoelt geen lezen, maar het zien
van het buiten Hofwijck, reëel). En in vs 9 wordt de luie lezer (zijn oog is te lui)
tot hoorder: hij laat zich voorlezen. Dat doet er niets toe: hij krijgt evengoed
een beeld van Hofwijck (10-12): sien in 10 is lezen, hooren is het gedicht door
voorlezing horen. Zwaan verklaart terecht (aldus Strengholt): ‘Waar horen zien
is (in plaats van zien treedt, het zien vervangt)’. Maar opnieuw is een aanvulling
nodig: Zwaan bedoelt iets anders: waar horen (van het gedicht, bij voorlezing)
in plaats van het zien (van het buiten Hofwijck, met de ogen) treedt, dit vervangt.
Het gedichtje Aen een' vriendinne met mijn' Zeestraet, op p. 157 geciteerd,
bewijst vanzelfsprekend niets: het is slechts een ander voorbeeld van Huygens'
voorstelling van lezen als een fictieve wandeling, naast 6b-7 van Aenden Leser.
Ook vs 11-12 vleit zich gewillig in Strengholts interpretatie: de blinde kan zich
het gedicht laten voorlezen, de doove kan het gedicht lezen.
Samenvattend zou Huygens dus in 5-12 slechts over de lezer spreken, die
metaforisch komt (5), die letterlijk blijft waar hij is en toch metaforisch de dichter
volgt (6), die met hem metaforisch wandelt (7), die leest (8), of als hij daar te
lui voor is, zich laat voorlezen (9), die als hij doof is het gedicht kan lezen, en
als hij blind is, zich het gedicht kan laten voorlezen.
Voor de duidelijkheid volge hier een parafrase van 5-14 zoals ik die opvat: Hij
(Degene die met zijn tijd verlegen is enz., zie 1-4) kome naar het buiten
Hofwijck, (of) hij blijve waar hij is en volge mij (toch) op Hofwijck; hij wandele
met mij zonder zich te verplaatsen (d.w.z. hij neme kennis van het gedicht
Hofwijck). Hij kan (dus) zijn verlangen bevredigen door een blik van zijn ogen
(door Hofwijck te gaan zien, vgl. 5) of, als zijn oog te lui is (als hij niet wil
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gaan kijken) kan hij geduldig luisteren naar mijn gedicht. Wanneer horen (van
het gedicht) het zien (van mijn buiten) vervangt, geeft het zien geen voordeel
(is het horen van het gedicht evengoed als het zien van het buiten zelf). De
dove kan door zijn oog (door het buiten te bekijken) mij op Hofwijck volgen, de
blinde (die Hofwijck niet kan gaan zien) kan door te luisteren naar het
(voorgelezen) gedicht Hofwijck, voelen waar ik ga (nl. op Hofwijck). Of men mij
dus hoort (het gedicht Hofwijck) of ziet (mijn buiten Hofwijck), ik neem alle
verantwoordelijkheid op me, als men er spijt van heeft.
3. Bij vs. 17-19 loopt Strengholts interpretatie vast. Slechts door geen recht te
doen aan de woorden: Noch liegh ick voor de helft: de blinden zullen voorgaen,//
En dobbele genucht sal in des hoorers oor gaen,// Bij d'enckele van 't oogh:’
kan men ze handhaven.
Huygens constateert dat hij in het voorgaande half gelogen heeft. Strengholt
gaat hieraan voorbij. In 17-19 staat: Toch heb ik half gelogen (in wat ik daarnet
in vs 10 beweerd heb met mijn gelijkstelling van blinden en doven, horen en
zien); de blinden zullen er het best aan toe zijn, en een dubbele vreugd zal de
hoorder ten deel vallen, d.w.z. de blinden die het gedicht door voorlezing horen
(vgl. 11 de blinde bij sijn' oor) en derhalve op een lijn staan met de hoorer van
18. Beider genot zal dubbel zijn vergeleken met het enkele genoegen van het
oog. Hij heeft de halve waarheid gesproken door te beweren dat horen op een
lijn staat met zien (10). De hele waarheid is dat horen meer is dan zien. Het
zien waarover hij gesproken heeft in 5, 8 10, 11, 13 (d.i. het zien van het buiten
Hofwijck) doet onder voor het horen (van het gedicht). In Strengholts opvatting
komen horen (van het gedicht) en zien (het gedicht zelf lezen) op hetzelfde
neer. Dit kan niet juist zijn. Het zien waarover hij het in het voorgaande gehad
heeft, het zien van het buiten met het oog, waarvoor horen van het gedicht in
de plaats kon treden, geeft bij nadere beschouwing maar half zoveel genot als
het horen van het gedicht. En dat komt door het aangename liegen van de
rijmpen, die vermooit enz. (19b-80). Dat dubbele genot van de hoorder-lezer
van het gedicht wordt in 27 vlgg. scherp gedemonstreerd door de genietende
hoorder-lezer tot kijker te maken. Niet zonder overdrijving schetst Huygens de
teleurstelling van deze man. Hij staat bijna te vloeken
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van ergernis over de dichter die hem misleid heeft, bij het aanschouwen van
het simpele huis, de dorre staken, de petiterige linden, de bult die een Bergh
moet voorstellen, de plas (in het gedicht een Vijver).
Strengholt doet geen recht aan 17-19 als hij omschrijft: ‘de blinde is zelfs
bevoorrecht boven doven en andere zienden.’ Dit staat er niet. Noch doven,
noch andere zienden worden vermeld. En welke bevoorrechting is er hier dan?
De blinde (17) is ook bij Strengholt de reëel blinde die zich het gedicht laat
voorlezen. De dove kan het gedicht zelf lezen. Welk voorrecht geniet dan de
blinde boven de dove (en andere zienden)? Dat voorrecht haalt Strengholt pas
uit het vervolg! De blinde die het gedicht heeft horen voorlezen blijft de desillusie
van het zien van Hofwijck bespaard. De lezer daartegenover die na lezing van
het gedicht het in zijn hoofd krijgt nu eens naar Hofwijck te gaan kijken, krijgt
de volle laag van de desillusie. Ziehier de ‘ogentroost’ (p. 159) voor de blinde.
Maar het enckel genucht van het oog moet gevonden worden in het
voorafgaande, in 1-16 en daar is het ook aanwezig (zie boven). En is er nog
genot (enckel desnoods) te bekennen in de woedende reacties van de tot kijker
geworden lezer?
4. Aenden Leser 81-86: Ik heb mij inderdaad onduidelijk uitgedrukt door bij het
gelijkstellen van sien en hooren in 83 zonder nadere toelichting te verwijzen
naar vs 10. Ik sluit mij graag aan bij de explicieter uitleg van Strengholt van vs
83: Wie wil nu nog ‘het buiten zien door het gedicht te lezen, resp. door zich
het gedicht te doen voorlezen’. In vs 10 is weliswaar ook een gelijkstelling van
horen en zien, maar daar zijn bedoeld: horen van het gedicht en reëel zien van
het buiten Hofwijck. In plaats van naar het buiten te gaan kijken, kan men ook
het gedicht horen. Dit horen treedt dan in de plaats van het zien.
In mijn interpretatie van 85-86 druk ik mij ook minder gelukkig uit: Betere
formulering zou geweest zijn: ‘Wending: niemand zal Hofwijck meer willen
lezen of horen, maar, lezer, lezen is nog iets anders dan het lezen van het
gedicht over mijn buiten Hofwijck; er komt nog iets bij: de bijschriften. Dáár
geen leugen, geen pronkerij, maar pure wijsheid uit klassieken en kerkvaders’.
In mijn Inlei-
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ding tot het gedicht Aenden Leser, p. 119 is ‘een derde categorie, de lezers’,
onjuist. Ik sluit mij geheel aan bij Strengholts uitbreidende weergave op p. 161
van zijn artikel, wat niet wegneemt dat ik in de uitdrukkelijke aanspreking van
de Leser in 85 en in Huygens' verklaring toch lesens waerd te zijn, een zekere
oppositie voel met het sien of hooren van Hofwijck in 83. In de bijschriften valt
niets te zien of te horen van Hofwijck, het is wijsheid die men lézen moet.
5. Hofwijck vs 25-26: Strengholts bespreking van deze passage schiet m.i. tekort
in helderheid. Strengholt meent dat Hofwijck in vs 25 (dus in beide gevallen!)
betekent: ‘het buiten Hofwijck zoals het gedicht Hofwijck het doet kennen’. De
vreemdeling is de ‘Nederlander die niet in Holland (nader: in de omgeving van
Den Haag, in Voorburg) bekend is’. ‘Aan die Nederlands-sprekende en lezende
vreemde wil Huygens een met de werkelijkheid overeenstemmend beeld van
zijn buiten geven: Hofwijck zoals het is.’ En de parafrase van 25 luidt: ‘Ik wil
(nu ik een gedicht over mijn buiten ga maken) mijn Hofwijck waarheidsgetrouw
aan vreemden doen zien (natuurlijk door middel van mijn gedicht)’.
Ik wijs in de eerste plaats op de onnauwkeurigheid van de weergave van Den
Vreemdeling doen sien door: aan vreemden doen zien; voorts op de adverbiale
bepaling ‘waarheidsgetrouw’ die de bijv. bepaling als het is bij Hofwijck moet
vervangen. Maar de hoofdzaak is dat als de vreemdeling een beeld krijgt van
Hofwijck door middel van het gedicht, dit beeld onmogelijk waarheidsgetrouw
kan zijn. Het gedicht vertoont immers een volgroeid, glorieus Hofwijck, sterk
verschillend van het ware, werkelijke Hofwijck.
De parafrase van 26 luidt: ‘Ik wil mijn buiten Hofwijck, zoals het eenmaal zijn
zal, tot volle wasdom gekomen, aan de Hollander door lezing doen kennen’.
Maar er staat precies: ik wil de Hollander Hofwijck zoals 't zal wezen, doen
lezen: dat is het gedicht waarin ik Hofwijck zoals het zal wezen beschreven
heb.
Er zijn niet twee gedichten: één waarin het buiten Hofwijck zoals 't is (nog pover,
onvolgroeid) beschreven wordt en een ander waarin het vermooide, volgroeide
Hofwijck beschreven wordt. Het buiten Hofwijck zoals het gedicht het doet
kennen is identiek met het buiten zoals het eenmaal zal zijn.
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Vreemdeling en Hollander nemen bij Strengholts opvating kennis van dezelfde
zaak. De vss. (na oplossing van de verstrengeling):
Ik wil Hofwijk als het is de vreemdeling doen zien
Ik wil Hofwijk als het zal wezen de Hollander doen lezen zijn bij Strengholt gelijk
van inhoud, op het geringe verschil na tussen de vreemdeling (Nederlander)
en de Hollander.
Dit is uitgesloten. De vss zijn gebaseerd op de tegenstellingen: Hofwijk als het
is, Hofwijk als het zal wezen; de vreemdeling, de Hollander; het zien door de
vreemdeling, het lezen door de Hollander. De interpretatie: ik wil het buiten
Hofwijk zoals het is de vreemdeling doen zien, ik wil het gedicht Hofwijk, waarin
Hofwijk zoals het zal zijn wordt beschreven, de Hollander doen lezen is de
juiste.

Adres van de auteur:
Fr. Hendriklaan 15
3445 XM Woerden
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L. Strengholt
Naschrift
Zwaans reaktie geeft me gelegenheid, mijn opvatting hier en daar bij te stellen, aan
te scherpen of te verduidelijken. Ik volg zijn punten.
1. In de fictieve voorstelling (de ‘binnenbouw’ van de tekst) wordt inderdaad niet
de lezer aangesproken, zoals ik te haastig heb beweerd, maar wordt ieder die
verlangt naar ander tijdverdrijf uitgenodigd de dichter naar Hofwijck in Voorburg
te volgen. Dit erken ik. Hoe evenwel in een gedicht Aenden Leser, dat dient
ter introductie van een gedicht over een buiten, die uitnodiging letterlijk kan
worden genomen is mij een raadsel. Men zou kunnen zeggen: ook die invitatie
hoort tot de fictieve voorstelling van zaken. Maar dat ze misleidende scherts
is, is meteen duidelijk in de context, gegeven de ‘buitenbouw’, nl. de
omstandigheid dat men dit leest in de liminaria van een descriptief gedicht in
een ‘Aan de lezer’; en het blijkt in de tekst zelf uit het onmiddellijke vervolg,
waar de argeloze lezer van r. 5 uit de droom geholpen wordt: wie de dichter
wil volgen, kan blijven waar hij is.
2. Mijn opvatting van r. 5 als quasi-invitatie wordt niet pas, zoals Zwaan suggereert,
mogelijk doordat ik in de ‘binnenbouw’ bij r. 1-4 aan de lezer heb gedacht. Op
de regels 1-4 volgt toch ook in Zwaans opvatting de uitnodiging tot de lectuur
in r. 6-7, waar het karakter van quasi-invitatie zonneklaar is, omdat de dichter
in zijn paradoxen daar zijn bedoeling met het ‘hij volge mij op Hofwijck'
verduidelijkt: de wandeling geschiedt zonder voet en schoen. Waar ik voor de
verklaring van de woorden “met een” oogen-blick’ (r. 8) steun zocht bij Zwaan,
heb ik hem niet tegen zijn wil voor mijn karretje trachten te spannen, maar
schaarde ik me aan zijn kant tegenover diegenen die die woorden interpreteren
als aanduiding van een korte spanne tijds.
Het gedichtje Aen een' vriendinne met mijn' Zeestraet is niet als bewijs
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bedoeld, maar het is toch ook meer dan ‘slechts een ander voorbeeld van
Huygens' voorstelling van lezen als een fictieve wandeling’. Immers, het bevat
eveneens een quasi-invitatie (‘Hier 's niewen yver, werck, en stoff voor niewen
lust’), die voor de lezeres direct te doorzien is als scherts, gegeven de context
- het gaat om een opdrachtversje bij een boek! - èn het lost alle mogelijke
misverstand op door de dadelijke toevoeging ‘Maar schrik niet - het gaat om
een wandeling die men zonder benen doet’. De parallel is m.i. heel treffend.
Geen bewijs, misschien wel een argument.
In Zwaans parafrase van r. 5-14 wordt niet de vraag opgelost, waarom degene
wiens oog te lui is (om naar Voorburg te gaan) dan maar geduldig moet luisteren
naar het gedicht. Waarom uitgerekend luisteren en niet lezen - toch de meest
voordehandliggende mogelijkheid tegenover het bekijken van het buiten in
Voorburg? Verder begrijp ik niet helemaal, hoe ‘als zijn oog te lui is’ op één lijn
kan staan met ‘als hij niet wil gaan kijken’.
3. Tegenover Zwaans opvatting wil ik aanvoeren, dat ook bij hem pas ‘bij nadere
beschouwing’ het zien maar half zo veel genot geeft als het horen. Deze
verhouding van horen en zien wordt in het gedachtenverloop van de tekst
ontwikkeld, van de gelijkstelling van horen en zien in r. 10 naar de
‘bevoorrechting’ (ik durf het woord toch wel te bezigen, aangezien de dichter
zegt dat de blinden zullen voorgaan, r. 17) van horen boven zien in r. 17-19.
Deze ‘ogentroost’ wordt inderdaad in het vervolg ontwikkeld. Dat daarbij het
‘enkele genucht’ van de lectuur voor de naar Voorburg getogen lezer omslaat
in ongenucht, is een andere zaak. Waar de dichter zich voorstelt hoe de
gedesillusioneerde lezer reageren zal op de vermeende miezerigheid van het
echte Hofwijck, het ‘armzalige’ buiten anno 1652, is het genot van de lectuur
voorbij, maar duurt dat van de blinde voort. Ik zie die passage als een verdere
ontwikkeling van de gedachtengang, met een zich enigszins wijzigende optiek.
4. Ik ga aan details in Zwaans kritiek voorbij en richt me op de kern. Die houdt in,
dat er bij mijn uitleg twee gedichten Hofwijck zouden moeten zijn, één voor de
‘vreemdeling’, waarin het buiten beschreven wordt zoals het is, en één voor
de Hollander, waarin het volgroeide buiten getekend wordt, ‘zoals het zal
wezen’. Maar het
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ene gedicht Hofwijck kan niet de realiteit zowel als de toekomst te zien geven.
Welnu, naar mijn overtuiging duidt Huygens in Hofwijck, r. 25-26, nu juist dit
dubbele aspect van zijn beschrijving aan. Het is zijn buiten in Voorburg dat hij
in woorden uitbeeldt, en het referentiële karakter van de tekst wordt bevestigd
b.v. door de toevoeging van de plaat. Het gedicht geeft de realiteit voldoende
juist weer om Huygens in een brief aan een relatie in Frankrijk te kunnen doen
melden: ‘Mijne kinderen hebben een gedicht van mij uitgegeven, waarin mijne
buitenplaats beschreven wordt’ (Briefw. V, blz. 179, nr.5296 aan V. Conrart,
d.d. 17-6-1653; in de samenvatting van Worp). De andere kant is, dat Huygens
beseft (of zich welbewust voorneemt) zijn buiten al dichtende fraaier te zullen
voorstellen dan het nu nog is. Zo wordt het dan de realiteit, maar mooier
gemaakt, zoals de trotse eigenaar die al voor zich ziet. Een punt dat Zwaan
bij zijn opvatting m.i veronachtzaamt is, dat Huygens deze regels neerschrijft
in een passage waarin hij zijn voornemen om zijn buiten te bezingen onder
woorden brengt: ‘Ik wil...’ Hij voorvoelt dat het uit zal lopen op een enigszins
geïdealiseerde voorstelling van zaken. Later schrijft hij het raillerende Aenden
Leser, vol van de zelfspot van de dichter die zich maar al te zeer bewust is van
de verstrengeling van werkelijkheid en droom in de descriptie van die
gerealiseerde droom, zijn onvolprezen Hofwijck.

Adres van de auteur:
De Hoghe Weijdt 59
1851 EC Heiloo
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Boekbeoordelingen
Esmoreit, uitgegeven door A.M. Duinhoven. B.V. Thieme & Cie, Zutphen,
[1979] (Klassiek Letterkundig Pantheon 165), 101 blzz., ing.: ƒ 15.50.
I.S.B.N. 90 03 20980 4.
In de serie Vernieuwd Klassiek Letterkundig Pantheon is in 1979 een editie van Een
abel spel van esmoreit tconincx sone van cecilien verschenen. Deze nieuwe uitgave
‘is bestemd voor ieder die Esmoreit wil lezen: voor wie de tekst wil leren kennen of
beter begrijpen. Van de lezer wordt slechts verondersteld, dat hij het hedendaags
Nederlands beheerst’, aldus de editeur op p. 7 van de Inleiding.
De tekstuitgave is niet-diplomatisch - zo is de spelling genormaliseerd, zijn
interpunctietekens aangebracht, de eigennamen met hoofdletters geschreven, de
afkortingen zonder cursivering opgelost en getallen voluit gedrukt -, maar evenmin
‘kritisch’. De tekst van Esmoreit is, onder verbetering van kennelijke afschrijffouten,
afgedrukt naar de enig overgeleverde redactie in het zgn. Hulthemse handschrift hs. Brussel, K.B. 15.589-15.623, fol. 170 va-178rb -, daterend van ca 1410. ‘Hoewel
het mogelijk bleek - aldus Duinhoven - op verscheidene plaatsen in Esmoreit oudere
lezingen te herstellen, is de integrale reconstructie van een voorgaande fase nog
een illusie’ (p. 9). Om die reden zijn de tekstreconstructies in de noten aan de voet
van de pagina's geplaatst. Aan de tekstuitgave (p. 59-101) gaat een aantal paragrafen
vooraf, waarin de tekst taalkundig en litterair-historisch met het oog op de interpretatie
wordt toegelicht en een beknopte bibliografie aanwijzingen voor verdere studie
1)
verschaft (p. 7-58) . Deze editie wordt gekenmerkt door boven geciteerde
‘bestemming’, de tekstreconstructies en de daarmee samenhangende geponeerde
tekstgeschiedenis van Esmoreit.
Voor de lezer die slechts ‘het hedendaags Nederlands beheerst’, komen er relatief
weinig marginale annotaties voor. In lexicologisch opzicht moge Esmoreit weinig
problemen bieden (vid. p. 7), ik vraag mij af, of de beoogde lezer onmiddellijk de
betekenis
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vat van woorden als toren (18), comen voert (32), bogaert (38), pinen (52), weerde
(69), telt (104), wenen (127), staet (164), al gader (235), vertrecken (237), nie (280),
2)
van uitdrukkingen als daer si lach Ende noit sonne noch mane en sach (27-28) ,
sijns mach wesen vri (105), hem vormen als swijt (30), meincte (116), cost (137),
selker (180), wrachte (242) duidelijk zijn. Dit is in verband met de plaatsruimte voor
een recensie nog maar een willekeurige greep. Grammaticale zaken als spelling
en inclinatie, morfologie en syntaxis zijn in een taalkundig commentaar (p. 10-28)
ondergebracht. Mag men van een lezer die uit belangstelling voor onze oudere
nederlandse letterkunde Esmoreit wil leren kennen, verwachten, dat hij zich deze
commentaar eerst geheel eigen maakt voor hij aan de lezing van het spel begint,
dan wel telkenmale zijn cursorische lezing onderbreekt om terugbladerend in de
commentaar mogelijk een antwoord te vinden voor zijn moeilijkheden bij de
tekstinterpretatie of eenvoudiger gezegd: voor het begrijpen van de tekst? Bij enkele
uitspraken van de editeur in het commentaar plaats ik een vraagteken. Zo betwijfel
ik bijv. sterk, of de ‘naamval’ in 592 iets anders uitdrukt dan is bedoeld (p. 14), te
meer daar Duinhoven zelf op p. 13 constateert, dat ‘onregelmatigheden’ t.a.v. de
buiging bewijzen, ‘dat de flexie terrein verliest’ en ‘het zeer de vraag (is) of de lezers
(bedoeld zijn de contemporaine lezers, G.Z.) de onregelmatigheden overal hebben
opgemerkt’. De verklaring van het gebruik van vrient in predicatieve positie (345,
837, vid. p. 27-28) lijkt mij niet juist: eerder dan een substantivum zie ik in dit vrient
een adiectivum, ontstaan uit het part.praes. van vriën = liefhebben, beminnen (welke
betekenis volgens het MNW IX, 1333, i.v. in het Mnl. zo goed als geheel is vergeten;
vrient in het onderhavige gebruik zou dan archaïstisch kunnen zijn; cf. nog MNW
IX, 1347-48, i.v., spec. sub 2).
Tekstreconstructie en tekstgeschiedenis hangen, naar de editeur terecht opmerkt
(p. 51), samen en zijn daarenboven verbonden met de cultuur-historische situatie
waarin een tekst is geschreven. Het geeft daarom blijk van een juist inzicht in het
componeren van de ‘inleiding’, dat Duinhoven aan zijn beschouwingen over
tekstreconstructie en tekstgeschiedenis een paragraaf over de cultuurhistorische
achtergrond (p. 28-43) laat voorafgaan. In deze para-
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graaf passeren de historische, oosterse en christelijke elementen in het spel, de
litteraire motieven en de toneelaspecten de revue. Naar ik meen volkomen terecht
verwerpt Duinhoven de opvatting als zou Esmoreit een verbeelding zijn van
3)
‘Siciliaanse historie’ : de ‘historische’ elementen zijn niet meer dan toespelingen en
volgens de mening van de editeur later toegevoegd door een bewerker, die - als ik
hem goed begrijp - wellicht ook daarom Sicilië als een der plaatsen van handeling
koos. Robbrecht, de koning en koningin van Sicilië zijn in de eerste plaats dramatis
personae, geen historische persoonlijkheden. Het oriëntaalse element is zo gering,
dat los daarvan Esmoreit z.i. ook elders zou kunnen spelen. - De oosterse elementen
- Platus' astrologie, de plaatsaanduiding Damast en de heidense godennamen acht ik evenwel zo wezenlijk voor de ‘sfeer’ van het spel, dat dit voor 14de- en
15de-eeuwse lezers/toeschouwers een oriëntaals aspect kreeg. - In het ‘voor een
4)
profane tekst van bescheiden omvang grote aantal der gebeden’ (p. 37) - een
toevoeging van een bewerker - is volgens Duinhoven de franciscaanse spiritualiteit
waarneembaar. Tezamen met de blijkbare sympathie voor de ghibellijnse partij in
de ‘historische passages’ van het spel, wijst dit naar een bewerker uit de kring der
zuidnederlandse, waarschijnlijk brabantse spiritualen van ca 1340, zo meent de
editeur.
De fabel van Esmoreit vertoont heel wat onregelmatigheden en inconsequente
situaties. Deze dramatische fouten doen Duinhoven concluderen, dat het
onvoorstelbaar is, ‘dat een auteur een verhaal zo slecht in elkaar zou steken’ (p.
48), een auteur die er overigens op verschillende plaatsen blijk van geeft goede
aansluitingen te vinden. Hij meent dan ook de onregelmatigheden te moeten
toeschrijven aan twee factoren: 1. de bron van Esmoreit kan een verhaal geweest
zijn, dat een aantal van deze eigenaardigheden reeds bevatte; 2. bewerkers en
successieve kopiisten hebben de tekst in de loop van de tijd gewijzigd en aangevuld.
Het tweede laat ik gelden - tekstoverlevering is tekstverandering -, het eerste blijft
een hypothese, die eerst bij ontdekking van de bron bewaarheid kan worden of
gelogenstraft. De ‘regressieve’ tekstreconstructie is gedurende de laatste tijd tot
een techniek geworden en o.a. door Duinhoven met
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veel intelligentie en bijna chirurgische anatomie van de tekst beoefend, de resultaten
blijven echter hypothesen, zolang andere redacties van een tekst de juistheid van
reconstructies niet aantonen. Andere reconstructies blijven mogelijk. Ik wil deze
uitspraak adstrueren aan een drietal voorbeelden. 1. Het gesprek tussen ‘moeder’
en ‘zoon’ bij de kerker waar de koningin van Sicilië (?) op dat moment achttien jaar
is opgesloten (vs. 614 vv). Terloops merk ik op, dat m.i. het Sicilië-toneel eerst begint
met vs. 610; de verzen 592-609 van de claus van ‘De jonghelinc’ komen mij voor
nog in Damast gesproken te zijn. Volgens Duinhoven nu zijn de vss. 621-626 corrupt
en behoeven reconstructie, zijn de vss. 640-645 niet oorspronkelijk, maar toegevoegd
en is vs. 646 aangepast aan het rijm van het toegevoegde vs. 645 (p. 84-85; cf. p.
50v). In tegenstelling tot Duinhoven meen ik, dat de vss. 640-643, hoewel corrupt
overgeleverd, tot de oorspronkelijke tekst behoren, daarentegen de vss. 618-627
en 630 aanvullingen zijn, terwijl vs. 631 aan de ‘nieuwe’ tekstsituatie is aangepast.
De verzen 618-624 toch vinden hun ‘echo’ in vs. 670 vv en staan dáár op de logisch
juiste plaats. Eerst wanneer Esmoreit een antwoord heeft op de voor hem brandende
vraag naar zijn afkomst, komt bij hem de interesse voor het lot van de gekerkerde
vrouw, die zijn moeder blijkt te zijn. De oorzaak van de corrupte overlevering van
deze passage moet m.i. in eerste instantie worden toegeschreven aan het feit dat
twee verzen nagenoeg gelijk luidden (633), waardoor een kopiist een gedeelte van
de tekst oversloeg t.g.v. ‘ogensprong’ en nadien zijn fout zo goed mogelijk herstelde.
Een bewerker heeft vervolgens (of eerder) de vss. 618-627, met aanpassing van
vs. 629 om welke reden ook bijgerijmd. De oorspronkelijke tekst zou a.v. hebben
kunnen luiden:
Sine moeder
O edel jonghelinc, nu comt tot mi
615 Ende sprect jeghen mi een woert,
Want ic hebbe u van verre ghehoert
Jammerlijc claghen u verdriet.
De jonghelinc
618 * Bi Mamet, dan salic u weigheren niet, 628a = 629b
a

b

Vrouwe, al lighdi hier ghevaen. 629 + (631 )
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620 * Een groet verdriet es mi ghedaen, 632
Want ic gheleit was te vondelinc. (633)
Sine moeder
a

Nu segt mi, o edel jonghelinc, 640 + aanspreking
Wetti iet waer ghi vonden waert? 641
De jonghelinc
a

b

Te Damast, in enen bogaert, 643 + 642
625 * Daer ic te vondelinghe was gheleit. (633)
Ende desen bant, in gherechter waerheit, 634
Daer soe lachic in ghewonden, 635
Vrouwe, doen ic was vonden. (636)
630 * Ende voeren aldus openbaer, 637
Op avontuere ofte iement waer 638
Die mi kinnen mochte daer an. 639
Sine moeder
Ay God, die alle doeghden an, 646
enz.

2. De claus waarin Esmoreit reageert op de woorden van de als pelgrim vermomde
Damiet (874-883) valt volgens Duinhoven te herleiden tot twee verzen (874* + 877*,
p. 95). Deze reconstructie ontneemt aan Esmoreits reactie alle emotie en
levensechtheid - en daarmee de dramatische kracht -; ik pleit dan ook voor
handhaving van de hele claus, alleen zal vs. 879 oorspronkelijk hebben geluid: ‘Van
Damast die jonghe coninghinne’ (jonghe coninghinne = kroonprinses of ‘gewoon’
prinses, kennelijk een vaste verbinding). 3. De regels 943-944 acht Duinhoven
‘misplaatst’, waarom hij de verzen 942-945 wil reduceren tot één paar: 942* + 945
(de reductie 4 > 2 komt herhaaldelijk in de tekstreconstructies voor). De onderhavige
regels zijn inderdaad, naar ik meen, corrupt (het gevolg waarschijnlijk van een
‘correctie’ van een bewerker/kopiist), maar niet misplaatst. De oorspronkelijke lezing
kan hebben geluid: ‘Dat ghi hem sijn leven sout ondergaen (cf. 169). Hi moeste u
emmer iet bestaen,....’ Het zal duidelijk zijn, dat ook ik de overgeleverde redactie
van ca 1410 bepaald niet feilloos acht. Bij reconstructie van de oorspronkelijke tekst
zijn er evenwel verschillende mogelijkheden. Over de tekstreconstructie van Esmoreit
is zeker ‘het laatste
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woord nog niet gezegd’ (p. 57 in ander verband gebezigd). Mijn bezwaar tegen vele
van Duinhovens tekstreconstructies is, dat hij deze vaak te veel als zekerheden
poneert.
Eenzelfde bezwaar moet ik aanvoeren tegen het betoog van de editeur aangaande
‘het onderliggende verhaal’: Jacob van Maerlant, Rijmbijbel (1271), vs. 3425-3615
(ed. J. David, Brussel 1858-61, 3 dln.), de geschiedenis van Mozes in Egypte naar
de beschrijving van Petrus Comestor in zijn Historia scolastica (Migne, P.L. 198).
De namen van de hoofdpersonen uit Esmoreit zouden zelfs aan dit verhaal zijn
ontleend: Esmoreit/Esmorés < es moyses (dictus es moyses, cf. Esmoreit 273, p.
5)
5 ), Damiet < termit, de naam van farao's dochter; bovendien zijn in de figuur van
Damiet termit en tarabis, een prinses uit Saba, geconcentreerd. Duinhoven vertrouwt,
dat ‘het aantal en de aard der overeenkomsten....de lezer ook zonder verdere
toelichting ervan (zullen) overtuigen, dat de stof van Esmoreit aan de bijbel is
ontleend’ (p. 54), waarom hij een samenvatting van het bijbelverhaal (sic!) geeft met
verwijzingen naar verzen in Esmoreit (p. 54vv). Helaas deel ik zijn vertrouwen niet,
te meer daar de gesignaleerde overeenkomsten of onjuist (cf. n. 5) of op
ondergeschikte punten veelal toevallig zijn. Bestrijding van Duinhovens bron-‘stelling’
zou hier te ver voeren. Al zal de auteur van Esmoreit mogelijk bekend zijn geweest
met het verhaal over Mozes in Egypte volgens de Historia scolastica, misschien
door Jacob van Maerlants berijming, dit verhaal kan m.i. niet als ‘bron’ in de
gebruikelijke wetenschappelijke betekenis van het woord worden aangemerkt. Het
is mij dan ook onmogelijk dit verhaal als uitgangspunt voor de tekstgeschiedenis
van Esmoreit te benutten.
De editeur moge in deze uitvoerige recensie een bewijs zien van de aandacht
waarmee ik zijn Esmoreit-uitgave heb gelezen; een editie die waardevol is, omdat
zij een neerslag biedt van het wetenschappelijk onderzoek in de laatste tijd verricht
m.b.t. Esmoreit als spel, waarin Duinhoven zelf een belangrijk aandeel heeft gehad.
Ik betreur het, dat de lezers slechts een zeer kritisch gebruik ervan kunnen maken
en zich er voortdurend bewust van dienen te zijn in ‘inleiding’ en tekstkritische
aantekeningen vaak met hypothesen te worden geconfronteerd. De uitgave is goed
verzorgd. Het zal na het
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bovenstaande duidelijk zijn, dat ik de reproduktie van de miniatuur uit hs.
's-Gravenhage, K.B. 78 D 39, fol. 47 ra (hs. van de ‘Bijbel van 1360’) - de ‘vondst’
van Mozes in het biezen mandje - voor de titelpagina in deze Esmoreit-uitgave niet
gelukkig acht.
G.C. ZIELEMAN

A.H.G. Schaars, Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar
dialectgeografische aspecten. Zutphen: De Walburg Pers (Diss.
Nijmegen) 1977. In de boekhandel onder de titel: Boerentermen in
Achterhoek en Liemers, 288 blz., Hfl. 45. --.
Met dit onderzoek promoveerde de heer A.H.G. Schaars in december 1977 te
Nijmegen. Zoals uit de titel blijkt, gaat het om een woordgeografische verhandeling
over enkele aspecten van de agrarische terminologie in de Achterhoek en de Lijmers.
Het boek is
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vooral van belang omwille van zijn resultaten voor de indeling van het Oostgelders
taallandschap, maar ook omwille van het gebruik van de woordgeografie voor dit
doeleind. Het onderzoeksgebied van Schaars wordt begrensd door de
Nederlands-Duitse rijksgrens, de provinciegrens met Overijssel, en de rivieren de
Rijn en de IJssel.
In zijn inleiding (blz. 14-28) geeft de auteur een overzicht van het
1)
onderzoeksgebied en de hierbij betrokken 78 plaatsen , van de materiaalverzameling
en de weergave ervan in dit boek, en in zeer beknopte vorm van de historische
ontwikkeling van de natuurlijke toestand en van de politieke geschiedenis van het
onderzochte gebied. In hoofdstuk 1 volgt dan de weergave van het verzamelde
materiaal, voorzien van enkele (niet altijd) verhelderende tekeningen. De
lemmatisering is georiënteerd op het Woordenboek van de Brabantse Dialecten.
Het onderzochte materiaal heeft betrekking op het boerenhuis (blz. 29-60), het
oogsten van graan en hooi (blz. 61-94), en de veeteelt (blz. 94-106). Hoofdstuk 2
omvat een dialectgeografische verklaring van het materiaal. Dit gebeurt door de
bespreking van 84 woord-, betekenis- een zaakkaartjes voor heteroniemen, die een
duidelijke woordgeografische verdeling van het onderzoeksgebied voorstellen.
Schaars bespreekt zijn kaartjes in een groepering naar de volgende geografische
eenheden: de Oostelijke, de Noordelijke, en de Noordoostelijke Graafschap, de
Zuidwestelijke Lijmers en Centraal Oost-Gelderland. Terloops wordt ook ingegaan
op enkele fonetische en morfologische verschijnselen (kaarten 64-69, 77 en 82). In
een verdere paragraaf maakt Schaars enkele stratigrafische beschouwingen, waaruit
geconcludeerd wordt dat vernieuwingstendensen voornamelijk van west naar oost
verlopen.
In hoofdstuk 3 biedt de auteur in een eerste afdeling een internlinguïstische
2)
analyse van de dialectgeografische verklaringen, die in het vorige hoofdstuk in het
geval van geïsoleerd staande heteroniemen aangeboden werden. In een tweede
afdeling volgt een poging tot dialectindeling op grond van de tot dusver besproken
kaarten, met de reeds vermelde vijf groepen binnen de Oost-Gelderse dialecten als
resultaat. Kaart 85 geeft deze indeling weer. In een analyse van zijn stratigrafische
beschouwingen onderstreept
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Schaars de betekenis van de steden Deventer, Zutphen, Doesburg en Arnhem,
voor de meestal in fasen verlopende vernieuwingen. De Oostelijke Graafschap krijgt
hierdoor een zeer opvallend karakter als relictgebied (wat trouwens ook geldt, al is
het met omgekeerde voortekens, voor het Westmunsterlands aan de Duitse kant
van de grens). Tegen Heeroma's theorie van een tussen 1200 en 1600 te situeren
Westfaalse expansie argumenteert Schaars, dat tot nog toe slechts voor twee
gevallen (niendeur ‘achterdeur van het boerenhuis’ en es ‘hooggelegen
landbouwgrond’) Westfaalse invloed echt bewezen zou zijn. Hij bepleit daarom, van
ontlening van enkele woorden te spreken, en niet van expansie.
In zijn besluit beklemtoont de auteur de beslissende rol van natuurlijke grenzen
(veen- en bosgebieden) bij de uitbeelding van het Oostgelders dialectlandschap.
De rivieren van het onderzoeksgebied werkten eerder taalverbindend dan
taalscheidend; dit geldt ook voor het grensriviertje de Oude IJssel. Op de
aangetoonde natuurlijke scheidingslijnen zijn ook de politieke en de religieuze
grenzen gebaseerd.
Het boek wordt afgesloten met een literatuurlijst, een lijst met plaatsnamen en
zegslieden, voorbeelden van fonetische transcriptie volgens het A.P.I.-systeem, een
register van behandelde woorden en woordgroepen, en een samenvatting in het
3)
Engels .
Schaars geeft helaas nergens, noch in zijn inleiding noch verder in de bespreking
van zijn kaartjes, een expliciete omschrijving van zijn onderzoeksdoel, of een
discussie van methodologische implicaties. We mogen echter uit de titel van het
boek en uit de bespreking van zijn resultaten afleiden, dat hij in de eerste plaats
een onderzoek van bepaalde onderdelen van de agrarische terminologie en een
indeling van de Oostgelderse dialecten op grond van dit woordgeografisch
vaktaalonderzoek heeft willen bieden. We mogen concluderen dat hij in dit opzet
geslaagd is. Wat het boek daarbuiten bijzonder interessant maakt, is het feit dat op
een m.i. overtuigende manier, door middel van woordgeografisch materiaal en niet
- zoals gebruikelijk - van fonologische structuren, een indeling van een bepaald
dialectlandschap is doorgevoerd. Dit lijkt me van groter belang te zijn dan b.v. het
door de auteur zelf beklemtoonde
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resultaat dat - in tegenstelling tot vroegere onderzoekingen - natuurlijke grenzen
voor de uitbeelding van de dialecten in zijn onderzoeksgebied belangrijker zijn
geweest dan politieke of religieuze grenzen, omdat deze meestal eveneens op
natuurlijke grenzen teruggaan.
De afbakening van het onderzoeksgebied is in die zin onbevredigend, dat we hier
niet met een dialectologisch probleem-areaal te maken hebben, maar met een
historisch-politieke eenheid. Het ware beter geweest het onderzoeksgebied met
een aantal plaatsen in een randstrook buiten de grenzen van Achterhoek en Lijmers
te hebben uitgebreid om zo de samenhang met omringde dialectlandschappen
duidelijker te maken. De sporadische en globale verwijzingen in de tekst volstaan
daartoe niet.
Volgende resultaten lijken me nog het vermelden waard te zijn: De nivellerende
functie van het A.B.N. op de heteronymie van Oost-Gelderland blijkt uit het feit dat
het merendeel van de vernieuwingen heden ten dage in west-oostelijke richting
verloopt, en dat oudere vormen, die dikwijls gemeenschappelijk
Oostgelders-Westmunsterlands bezit zijn, op de staatsgrens teruggedrongen worden
door uit het A.B.N. ontleende of daarmee nauw samenhangende vormen. Dat de
staatsgrens op deze manier mettertijd een dialectscheidende functie van groot
belang aanneemt, behoeft geen verder betoog. Behalve voor de door Schaars op
blz. 233 vermelde gevallen geldt de woordgeografische eenheid van de Oostelijke
Graafschap en het aangrenzend Westfaals gebied echter ook nog tenminste voor
de volgende, door hem behandelde heteroniemen: gebont ‘gebint’, smijten
‘aangooien’, dale ‘neer’, vatten ‘tassen’, zomp ‘koebak’, vassel ‘stalpaal’, bok ‘ml.
konijn’, pleaken ‘mazelen’, zwaa ‘zeis’, participium zonder prefix, kieuwentand ‘kies’.
Ook een aantal van de door Schaars i.v.m. de dialectgebieden Noordelijke
Graafschap en Noordoostelijke Graafschap vermelde heteroniemen horen bij deze
Oostgelders-Westfaalse groep. Op deze woordgeografische samenhangen had de
auteur m.i. wel wat uitgebreider moeten ingaan.
Schaars constateert bij zijn internlinguïstische analyse van afwijkende vormen
behalve bekende verschijnselen zoals polysemievrees
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en betekenisdifferentiatie ook nog gebruiksdifferentiatie, polylexievrees (=
synonymievrees?), betekeniskoppeling en betekeniswijziging.
Bij de behandeling van een ander probleem moeten we enig voorbehoud maken.
Schaars levert m.i. met zijn stratigrafische beschouwingen vooral het bewijs voor
de Hollandse expansie in Oostelijk Gelderland, wat niet verder verwondert omdat
dit de jongste taallaag in dit gebied is. Dat deze Hollandse expansie een vroegere
Westfaalse expansie teniet gedaan heeft, is niettemin mogelijk, maar kan uit het
synchrone kaartbeeld van vandaag natuurlijk moeilijk worden bewezen. We zouden
daarom Heeroma's theorie van een Westfaalse expansie dan ook beter opvatten
als datgene wat hij ermee bedoelde: als een werkhypothese die op een methodisch
bevredigende manier alleen door middel van een historische dialectologie - zoals
4)
deze b.v. wordt beoefend door de ‘Freiburger Schule’ van Friedrich Maurer bewezen of afgewezen kan worden. Zolang noch het één noch het ander gebeurd
is, lijkt de door Heeroma op grond van hedendaagse synchrone woordkaarten
opgestelde hypothese m.i. tenminste plausibel. Het probleem lijkt me ook te
ingewikkeld om er zo maar even terloops mee te kunnen ‘afrekenen’. Voor Heeroma's
hypothese spreken bovendien heel wat historische feiten. Er is ook meer onderzoek
naar de betrekkingen tussen Oostelijk Nederland en Westfalen verricht dan Schaars
5)
(blz. 28) meent , onderzoek dat zijn opvattingen wellicht minder aannemelijk maakt:
Zo komt ons de uitbreiding van de politieke invloed der graven en hertogen van
Gelre op het graafschap Zutphen en de heerlijkheden Bredevoort en Borculo niet
voor als een toename, of ook maar een begin van ‘westelijke’ invloed als we zien,
hoe eng de verbindingen van het gehele voormelde territorium met het Munsterse
bisdom op economisch, cultureel, juridisch en kerkelijk vlak waren. Om maar de
meest belangrijke te noemen: Migratie- en huwelijksverbod tussen IJsselsteden en
Hollandse steden, daartegenover lidmaatschap van de IJsselsteden in het ‘Kölner
Drittel’ van de Hanze; intensieve handelsbetrekkingen tussen enerzijds de
IJsselsteden, vooral Deventer, en anderzijds Westfalen (‘Deventer-Fuhren’);
lidmaatschap van de IJsselsteden in de
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‘Münzverein’ van de ‘Niederrheinisch-Westfälischer Kreis’ tot 1577; Westfaalse
vormen in de kerkelijke architektuur van Oost-Gelderland en Twente; doopvonten
van het Bentheimse type; ‘Sachsenspiegel’ en Munsters ministerialenrecht in Gelre;
het toebehoren van het bisdom Utrecht tot het aartsbisdom Keulen; Moderne Devotie
6)
en humanistische scholen in nauw Oostnederlands-Westfaals verband enz. .
Misschien mogen we later nog wel eens een meer verhelderend en grondiger
onderzoek van het omstreden probleem Westfaalse expansie volgens de
historisch-dialectologische methode verwachten. Daarbij zou van de kleinere
stedelijke en private archieven, van onuitgegeven bronnen zoals stadsrekeningen,
gildeboeken en dergelijke en vooral van naamkundig materiaal gebruik moeten
gemaakt worden. Een oplossing van dit vraagstuk heeft Schaars met zijn onderzoek
zeker niet willen en kunnen bieden. Als inspirerende demonstratie van
woordgeografische mogelijkheden en als geslaagde poging tot indeling van de
Oostgelderse dialecten mogen we zijn boek echter een blijvende plaats binnen de
Oostnederlandse dialectologische literatuur voorspellen.
Universiteit Antwerpen (Ufsia)
LUDGER KREMER
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Jacob Campo Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Deel I tekst.
Deel II kommentaar door A.J. HANOU. (Amsterdamse Smaldelen 7.) Uitg.
Thespa, Amsterdam 1978. Geïllustreerd. Tezamen 396 blz. Prijs ƒ 20. Campo Weyerman is in 1747 op de Gevangenpoort overleden. Na ruim acht jaar
van gevangenschap. Dat zijn twee van de weinige biografische gegevens waar we
op kunnen vertrouwen. Avontuur, geldzucht en chantage; hoon en leedvermaak ten
aanzien van vrouwen, joden, doopsgezinden en mismaakten: wie door zo'n figuur
en zulke onderwerpen niet afgeschrikt wordt, zal in Campo's tijdschriften kunnen
genieten van een proza, zo virtuoos dat het - bij alle hemelsbrede verschillen - in
de buurt komt van De wonderlijke avonturen van Zebedeus. De belangstelling die
C.M. Geerars, diepe gronden vermoedend onder de woelige wateren evenals bij
Van Swaanenburg, voor Weyerman heeft weten te wekken, heeft zelfs geleid tot
zijn kanonizatie: in deel VI van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden
is, door een streng-protestantse vrouw, aan de Brabantse beroepsroddelaar een
heel hoofdstuk gewijd. In het hieronder besproken uitgaafje, - al voorlopig
aangekondigd op blz. 349 van de vorige jaargang, - zullen welgezinden het wolkje
als een mans hand zien, dat, wanneer Campo eenmaal als de Multatuli of de W.F.
Hermans van de 18de eeuw is erkend, een wolkbreuk van detailstudies en
standaardwerken zal blijken te hebben gespeld.
Voorlopig hebben we dan, afgezien van de drie toneelspelen die t.a.p. aan de
orde waren, een (verkleinde) facsimile-druk van de eerste twintig afleveringen (160
pagina's) van een der weekbladen, met de opdracht, of liever voorrede, die wel
geschreven zal zijn bij een bundeling, en voorts een kommentaardeeltje,
samengesteld

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

155
door een studentenwerkgroep onder leiding van drs. Hanou, die verbonden is aan
het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.
De eigenlijke kommentaar wordt voorafgegaan door een heel lezenswaardige
inleiding. Aan het oordeel van de heer Hanou over Weyermans werk ontleen ik
enkele karakterizeringen. ‘Weyerman (werd) voor het enfant terrible van zijn tijd
aangezien.’ Niet alleen ‘de politieke en morele machthebbers’, maar ook ‘de literaire
incrowd had het nodige te vrezen’ (184); ‘bij een enorme penvaardigheid bezat hij
een ongelooflijk trefzeker beeldend vermogen....bijna dertig jaar lang vloeiden als
moeiteloos de blijspelen, tijdschriften, historiewerken, pamfletten uit zijn pen.’ (ibid.)
Alles maakt de indruk van ‘improvisatie van hoog niveau....in beeldspraak en
zinsbouw (zijn) vele verhullende, enigmatische, hermetische elementen aanwezig
- men kan er het intellectualistisch vormenspel van het maniërisme in terugvinden.’
(ibid.) Leerzaam zijn de aanhalingen uit andere weekbladen van Weyerman, waarin
deze zijn werkwijs en doel karakterizeert. B.v. ‘dat de styl (van de Amsterdamsche
Hermes. - Rec.) los, en dat de weinige veerzen irregulier zyn’, terwijl ‘een Auteur,
die zyn schriften geduurig overlekt en overpolyst, gelyk is aan een Goutsmit, wiens
goude klomp, veel van zyn kostelyke stof verliest, wanneer hy er braaf met de vyl
achter her zit’ (192); de lezers van de Rotterdamsche Hermes, van hoe diverse
veren ook, komen hierin overeen, ‘dat alle de verzoeklinien der Hermetische
Liefhebbers zich in een en 't zelve middelpunt verzamelen; dat is, in een'
onleschbaren Tantaaldorst naar schandaal’ (195). Het komt de Inleider voor, dat
de blaadjes van Weyerman ‘meer bestemd zijn geweest voor een soort leisure-class,
van tamelijke intelligentie,’ terwijl daarentegen de spectatoren ‘de gemiddelde burger
toespreken’. (ibid.)
Interessant is ook het bibliografische gedeelte van de inleiding, waar wordt
meegedeeld dat de K.B. in Den Haag en de U.B. in Amsterdam elk een exemplaar
1)
bezitten waarin de blz. [1] - [80] horen tot de oorspronkelijke tijdschriftoplaag; de
andere bekende exemplaren, waaronder het gefaksimileerde, komen wat dit gedeelte
betreft uit een geautorizeerde herdruk. In de census (197) valt het
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2)

op, dat de Inleider het enige exemplaar van de Thysiana voor twee rekent .
Een aanhangsel bij de inleiding geeft wetenswaardigheden over twee slachtoffers,
althans mikpunten, van 's Tuchtheren rankuneuze achtervolgingsdrift: zijn huisbaas
in Abcoude en de schout aldaar (201-204). Een voorproefje van het enige in de
kommentaar dat deugt....
De werkgroep heeft namelijk bijna geen inspanning ontzien ten einde alle realia
en personalia die schuil gaan of moeten gaan achter de afkortingen, bijnamen,
omschrijvingen en andere aanduidingen in deze twintig afleveringen, op te sporen.
Men heeft in de bereikbare geschriften van Weyerman gespeurd, binnenlandse
archieven en buitenlandse archivarissen geraadpleegd, gezocht in contemporaine
tijdschriften en boeken. Uitstekende rezultaten vindt men b.v. op blz. 213 vlg.,
222-225, 249 vlg., 364-366. Als dit te bereiken is met een Amsterdamse
studentenwerkgroep, kan men ook hoop voeden dat eenmaal de Franse citaten van
Potgieter van bronvermeldingen worden voorzien.
Afgezien van dit element, is de kommentaar - letterlijk - verbazend slecht. Omdat
de heer Hanou er optimistisch een geleiwoord ‘Bij de eerste druk’ aan toevoegt, wil
ik, even optimistisch, zo stelselmatig mogelijk opsommen wat eraan mankeert, mij
bij ieder punt beperkend tot enkele voorbeelden.
1. Slecht tekstbegrip door gebrekkige kennis van de oude taal. Vervangen [27]
betekent niet ‘borg staan’, maar ‘in zijne macht krijgen’ (Verdam i.v.); wulp [98]
wordt terecht verklaard als ‘jongeman’, maar dan volgt ‘(de vogel is een
vruchtbaarheidssymbool)’, hetgeen aan volksetymologie doet denken, evenals
‘hij dronk’ ter verklaring van Hy vogt [146], terwijl ‘dronken voorzong’ als
betekenisomschrijving van voorkalde [5] berusten moet op verwarring
met....lallen.
2. Hetzelfde door andere oorzaken. Een duyfje dat getreeden wordt [81] lijkt nogal
duidelijk, maar de annotatie wekt de gedachte aan voetjes geven onder tafel
of iets dergelijks. Een vader van drie jongens stelt een vader van drie dochters
voor, de meisjes toe te vertrouwen aan de stopnaalden zyner steevige zoonen
[92]; in de annotatie
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veranderen die teeldelen in ‘magere mensen’, alsof de van-groep in ons aller
‘schat van een kind’ (WNT XVIII, Van (I), A, XVI) ooit vervangen kan worden
door een genitief! Een waterhond [137] wordt een ‘zeehond’; gelukkig zet de
werkgroep hier aarzelend twee vraagtekens achter - het trouwe dier heeft nota
bene krullen. Enz.
3. In kombinatie met 1. of 2. leidt de behoefte om zoveel mogelijk gegevens uit
de geschriften van Weyerman met mekaar in verband te brengen, tot fantazeren.
Zekere armoedige boerenwoning [54] is zo krakkemikkig, dat een kanonschot
op een kwartier afstands de muren veertien dagen lang doet trillen. Misverstaan
van de woorden voor ‘afstand’ en ‘trillen’ (tusschen wydte en derdendaagsche
koorts) leidt tot de veronderstelling dat de bewoner een ‘schepeling’ (288) zou
zijn geweest. (Achter hem wordt de boekhandelaar Arnold Willis gezocht, en
subsidiair, ondanks de jaarlijkse gezinsuitbreiding, de dichter Poot.) Een
kroegboufon houdt zijn rouwe kazernemoppen voor zich, zodra zijn meerdere
in het gezelschap verschijnt; de uitdrukking zyn kortegaards aardigheden geeft
aanleiding tot het fantazietje dat de platte-moppentapper het (door Weyerman
bespotte) gild der komedianten zou vertegenwoordigen, omdat die ‘nogal eens
opgepakt worden’ (217) en dan naar het corps de garde gebracht. Zo is er
meer.
4. Onvoldoende kennis van het verleden. Het Zieken was uiteraard geen straat
‘in het Haagse centrum’ (374). Een element was niet hetzelfde als een humeur,
al nam men aan dat er korrespondentie tussen deze (en andere) viertallen
bestond (245). In Campo's tijd was er geen ‘hoog militair gerechtshof’ (265),
wel een Hoge Krijgsraad. Op een St. Andries kruys [132] werd men (ook blijkens
het zinsverband) niet gegeseld (361), maar geledebraakt. De woordspeling
‘gemeenebest’, waarmee Weyerman een dame aanduidt [145], die in de
annotatie met een alleraardigste vondst ‘openbaar kusbezit’ wordt genoemd
(379), wekte 70 jaar na Cromwell waarschijnlijk geen associaties met Engeland.
5. Inkonsekwentie in het wel en niet ophelderen van moeilijke plaatsen. Terwijl
b.v. Herfstmaand [87] en Klaudius Civilis [87] een verklaring krijgen, ontbreekt
die bij talloze woorden die er voor vele
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lezers een nodig zullen hebben. Sommige zijn zo frekwent dat de betekenis
zich op den duur wel opdringt (gragen, kleuter), maar wat moet de ongeoefende
of de niet-neerlandicus met geschuyfel ‘gesis’ [passim met zijn verwanten],
geklooft ‘dames-’ [34 en elders], gedrild ‘gegraveerd’ [50] en honderd dergelijke?
Soms wordt bij een volgend voorkomen van een moeilijkheid verwezen naar
een eerder gegeven verklaring, soms niet; sommige woorden worden niet bij
de eerste, maar pas bij een latere gelegenheid verklaard. Men lette b.v. op
berucht, Botermarkt, doodverwen, drielings fles, linksch, oploopen.
6. Tekorten in de gymnaziale kennis, die voor de verklaring van Weyermans
geschriften onontbeerlijk is. De wijze waarop een metrische fout in een
pentameter wordt omschreven (217) is verkeerd. Dat Phaethon de zonnewagen
heeft gestolen (266) is evenzeer in strijd met alle overlevering als dat Vulcanus
‘Veelal zonder veel succes juist o(p) d(e) mooiste vrouwen verliefd’ was (384).
Zonderling klinkt ‘boek III v(an) Horatius' Liber carminum’ (290). (Aan het
thuisbrengen van klassieke citaten is wel veel zorg besteed.)
7. Inkonsekwentie in het aanwijzen van zetfouten in de oude druk. Terwijl veraaat
[131] zorgvuldig als ‘verraad’, repilceerde [137] als ‘repliceerde’ wordt
verduidelijkt, moet de lezer zelf ooit [3, regel 12 v.ond.] in nooit verbeteren,
keukengist [4] in keukenist, behoorlykheden [11] in bekoorlykheden, knynebout
[16] in knynebont, qualsterbos [26] in qualsterbes, gebardeerde [51] in
gelardeerde, kuysgezin [78] in huysgezin, nachtvertellinge [79] in
nachtvertellingje, wonderkruyd [85] in wondkruyd, Batieren [87] in Batavieren,
gekoft [127] in gekost.
8. Onvoldoende taalbeheersing. Foutieve zinnen: ‘Dit voorwerk kon door
liefhebbers gebonden laten worden’ (211), ‘kenmerken v(an) als uit een smidse
gekomen’ (299), ‘deze, en geen der volgende voortreffelijke geneesheren, is
aanwijsbaar gebleken’ (307; bedoeld: noch deze, noch een der volgende).
Onzin: ‘i(n) h(et) bezit v(an) allerlei verborgen kennis, die in feite nooit bestaan
heeft’ (228). Varia: zelfdsoortig (passim), der context (229), der handel (308),
Fliesridder (237), harzen (251), goudaas (‘Gouds’) (319). Omslachtige, daardoor
ondoeltreffende uitdrukking: ‘een vignet dat de betekenis v(an) d(e) titel visueel
ten uitvoer brengt’ (222); een opmerking ‘i(n) d(e) hand werken’ (250) als
bedoeld wordt: plei-
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ten voor de juistheid van die opmerking. Onduidelijke woorden: indikatief voor
‘wijzend op’ (?;passim); particularistische opvattingen ‘eigenzinnige opvattingen’
(?;220); nominaal ‘zogenaamd’ (?;280).
9. Nergens wordt vermeldt dat het gedicht ‘De stilzwygendheid’ [5 vlg.] bewerkt
is naar Pope en ‘Drink ANNA met het oog’ [51] - niet bepaald verfijnend - naar
Jonson. Ik acht het erg waarschijnlijk dat er nog heel wat meer van dien aard
in de tekst te vinden is, ook vertaald proza.
Ondanks de verwonderlijk onbekwame kommentaar verdient het uitgaafje
verwelkomd te worden. Van een te weinig bestudeerd auteur is nu enig karakteristiek
werk makkelijk bereikbaar gemaakt. Het is ook voor de lexikografie van belang. Ik
noem enige woorden waarvan zal moeten worden nagegaan of ze ook buiten de
geschriften van Weyerman in gebruik zijn geweest in dezelfde konstruktie of met
dezelfde betekenis: a (een reys a ses), alommers (‘zeker, op zijn minst’),
(on)bevoorrecht (bevoorrechte schermschool ‘bordeel met vergunning’; bevoorrechte
onderlaag ‘wettige echtgenote’); gekranst (‘met horens gekroond’); kurkgehield (‘met
kurken hak of zool wegens mankheid’); ongekreukt (‘niet-joods’); pieterseliebed
(‘vrouwelijk geslachtsdeel’, elders honingbietje genoemd); puthaak (‘bultenaar’);
venusgras (of -vlas ‘schaamhaar bij een vrouw’); vocht (‘bloed, nakomelingschap’);
windkoffer (‘vioolkast’).
Ik hoop dat ik niet ongeoorloofd veel geciteerd heb. Uit het facsimile mag namelijk
niets ‘verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden’ zonder toestemming (173)!
Boerhaavelaan 291
2334 EL Leiden
C.A. ZAALBERG

Eindnoten:
1) A.M. Duinhovens artikel over ‘De bron van Esmoreit’, in: Ntg 72 (1979), p. 124-144 kon hierin
nog niet worden opgenomen; merkwaardig is wel, dat de editeur zijn artikelen over
tekstreconstructies in Esmoreit alleen in de tekst van § 6 (p. 49) en niet in de beknopte bibliografie
vermeldt.
2) Met deze uitdrukking heeft Duinhoven zelf ook moeite, vid. p. 48. Naar ik meen is ‘Ende noit
sonne noch mane en sach’ niet letterlijk te nemen, maar een perifrase voor ‘kerker’ in het
algemeen.
3) Cf.: L. Peeters, ‘Esmoreit tconincx sone van Cecilien: Siciliaanse historie als abel spel’, in: SpL
19 (1977), p. 245-279.
4) Met de beste wil om een groot aantal gebeden in Esmoreit te ontdekken, kan ik slechts één
gebed in de eigenlijke betekenis van het woord aanwijzen: het gebed van ‘de vrouwe’ in vs.
387-405. Welke inhoud Duinhoven aan het begrip ‘gebed’ verbindt, is mij niet duidelijk geworden.
5) Deze verwijzing is onjuist: niet ‘de coninc’ (van Damast) geeft aan ‘de jonghelinc’ de naam
Esmoreit, maar Robbrecht deelt deze aan Meester Platus mee (204); Esmoreit zal derhalve de
naam zijn hem door zijn ouders gegeven. Een ‘vlekje’ in de tekst is, dat wij niet vernemen, hoe
‘de coninc’ de naam van de vondeling kent. Mogelijk werden de verzen 272-73 echter
oorspronkelijk door de ‘Meester’ gezegd; de koning heeft immers na het uitspreken van vs. 271
zijn geadviseerde ‘zegje’ gedaan, Platus onderstreept dan met vs. 272 de relatie tussen Damiet
en de vondeling nog eens en deelt tegelijkertijd de hém bekende naam van het kind mee.
1) De lijst op blz. 15 vermeldt 78 plaatsen, de informantenlijst op blz. 267 vlg. 72, en de Engelse
samenvatting spreekt van 70 plaatsen.
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2) Over terminologie gesproken: het door Schaars b.v. blz. 153 en passim gebezigde verschil
tussen een ‘dialectgeografische’ en een ‘expansiologische’ methode lijkt me niet (meer) relevant
te zijn. Men zou vandaag beter met Goossens van ‘intern- en externlinguïstische
dialectologie/dialectgeografie’ spreken, want de ‘expansiologie’ van Heeroma (Ntg 33, 1939,
60-79) is toch ook (externlinguïstische) dialectgeografie.
3) Ik vraag me af of een samenvatting in het Duits niet meer voor de hand lag, gezien zijn
onderzoeksgebied aan de ene kant door het Duitse taalgebied begrensd wordt. Of koestert de
auteur misschien ietwat te optimistische opvattingen m.b.t. de kennis van het Nederlands in
Duitse germanistenkringen?
4) Cfr. H. Löffler: ‘Neue Möglichkeiten historischer Dialektgeographie durch sprachliche Auswertung
von Güter- und Zinsverzeichnissen’, in: Rhein. Vierteljahresblätter 36 (1972), 281-291.
5) De namen Franz Petri en A.C.F. Koch verschijnen niet in Schaars' literatuurlijst, W. Jappe Alberts
alleen met zijn ‘Geschiedenis van Gelderland’. Voor meer literatuur over de betrekkingen tussen
Oost-Gelderland en Westfalen zie L. Kremer: Sprache und Geschichte im
westfätisch-niederländischen Grenzraum. Ein Abriſs der sprach- und kulturhistorischen
Wechselbeziehungen. Vreden 1978 (= Beitr. z. Landes- u. Volkskunde, 12), blz. 9-21.
6) Een meer uitgebreide samenvatting van deze betrekkingen is te vinden bij Kremer (zie voetnoot
5), vooral blz. 78-94.
1) De cijfers tussen [] verwijzen naar de nommering boven aan de bladzijden van de gefaksimileerde
afleveringen. De doorlopende eigen paginering van de twee deeltjes staat daar onderaan.
2) Ik heb zelf een bibliografische vergissing begaan in mijn vorige recensie. Hetgeen ik op blz. 349
n. 1 voor een bestanddeel van een der exemplaren van de Tuchtheer hield, hoort thuis in de
Historie des Pausdoms van Campo. Nog afgezien van de inhoud, had de custos op de laatste
bladzij van het katern me moeten waarschuwen.
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W. Vermeer
1)
Een ‘brief’wisseling tussen Jan van der Does Sr. en Daniel Heyns
Zoals bekend worden de gedichten die met elkaar de inhoud uitmaken van Den
Nederduytschen Helicon, in 1610 te Haarlem verschenen, door een prozaverhaal
bijeengehouden. Degene die de verzamelbundel tenslotte voor de pers gereedmaakte
2)
- vermoedelijk Jacob van der Schuere - heeft dit procédé afgezien van Remy
Belleau, die in La Bergerie (1565) een verzameling lyrische gedichten met behulp
van een vertelling verbonden en gerangschikt had. In navolging daarvan wordt er
in de Helicon een verteller geïntroduceerd. Op een heerlijke lentemorgen zijn huis
verlatend, meent hij, in vervoering geraakt, een idyllisch landschap voor zich te zien.
Als hij zich daarin op weg begeeft, ontmoet hij tal van dichterlijke en artistiek
geïnteresseerde ‘landlieden’. Daaronder twee ‘Konstlieve jonghelingen’ die een
kunstenaar verzoeken zijn schatkamer voor hen te openen. Die haalt een geschreven
boek tevoorschijn en laat hun onder andere een gedicht lezen, in het prozaverhaal
‘Lofbrief’ geheten, door Johan van der Does aan Daniël Heyns gericht (blz. 203-4)
en Heyns' reactie daarop (blz. 205-7), beide voorzien van het jaartal 1601.
Als ze in de Helicon verschijnen, zijn de beide gedichten dus bijna tien jaren oud.
Dat het geen recent werk is dat gepubliceerd wordt,

1)

2)

Dit artikel is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op een onderzoek dat in het tweede semester
van de cursus 1978-79 door een werkgroep van kandidatenneerlandici van het Instituut De
Vooys ondernomen werd. De groep, die onder mijn leiding werkte, bestond uit de dames W.
Dijkstra, M. Meijer Drees, B. de Vin, W. Wolters, en de heren M. Angenent, A.E. Jacobs en
E. Meerman. Mijn collega's, mevr. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen en drs. J.W.
Steenbeek, dank ik voor de kritische opmerkingen die ze bij een eerste versie van dit artikel
gemaakt hebben.
Zie R. Foncke: ‘Wie was de samensteller van Den Nederduytschen Helicon?’. In Ts. 37 (1918),
blz. 261-69.
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is in deze bundel niets bijzonders; zo staan er b.v. een aantal gedichten in die ter
gelegenheid van de eeuwwisseling geschreven zijn. Uit de ‘Toe-eygheningh Brief’
van de uitgever Passchier van Westbusch te Haarlem, voorin de Helicon, weten we
dat Karel van Mander indertijd het initiatief tot de uitgave genomen heeft. De
bijdragen stammen dan ook voor het merendeel uit de kringen van diens vrienden
en bekenden, voornamelijk leden van de Vlaamse rederijkerskamers te Haarlem
en Leiden. Toen Van Mander in 1606 overleed, was de bundel nog niet verschenen.
Het duurde nog vier jaren voor hij het licht zag.
Afkomstig uit het Leidse academische milieu als ze zijn, onderscheiden de twee
genoemde gedichten zich in karakter en toon van de overige in de Helicon. Hoe ze
in handen van Karel van Mander of Jacob van der Schuere gekomen zijn, laat zich
slechts gissen. Gegeven de plaats die ze in de bundel gekregen hebben, is er alle
reden te veronderstellen dat ze al vroeg tot de verzameling behoord hebben. Wellicht
heeft Van Mander ze rechtstreeks van Heinsius gekregen. Afgezien van ‘De Kerck
3)
der Deught’ van Van Mander zelf, dat in 1600 als pamflet verschenen was , is er
in de Helicon namelijk geen werk opgenomen dat reeds elders gepubliceerd was.
Omdat Daniël Heinsius een Latijns rouwdicht leverde voor het herdenkingsuitgaafje
Epitaphien ofte grafschriften ghemaeckt op het afsterven van Carel van Mander
4)
(1609) , neem ik aan dat de beiden elkaar gekend hebben. Men kan zich goed
voorstellen dat de jeugdige classicus, trots dat een man als de curator Van der Does
een lofdicht op hem gemaakt had, dat graag in combinatie met dichtwerk van eigen
hand beschikbaar stelde voor een bundel poëzie als Van Mander in de zin had.

3)
4)

Zie: Karel van Mander (1548-1606): De Kerck der Deucht, uitg. en van commentaar voorz.
door Hessel Miedema en Marijke Spies. Amsterdam, 1977.
De volledige titel luidt: Epitaphien ofte grafschriften ghemaeckt op het afsterven van Carel
van Mander, in sijn leven cloeck Schilder ende Poët, overleden zijnde op den 11. September
1606. Er bestaan twee vrijwel identieke edities, de ene te Franeker gedrukt, de andere te
Leiden; beide voor de Haarlemse uitgever-boekverkoper Passchier van Westbusch, die een
jaar later de Helicon uitgaf (Zie: H. Miedema: Karel van Mander 1548-1606; het
bio-bibliografisch materiaal. Amsterdam, 1972. blz. 4). Heinsius' gedicht opent de reeks
rouwdichten en grafschriften.
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Heinsius' Nederduytsche Poemata, door Scriverius bezorgd en in 1616 uitgegeven,
drukt de beide lofdichten in dezelfde volgorde af (blz. 62-66), zij het dat Heyns'
produkt aanzienlijk gewijzigd en met twaalf regels bekort is - ik kom daarover nog
te spreken. De tweede druk van Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught, in
1610 te Amsterdam uitgebracht, bevat Heyns' gedicht eveneens, maar zonder dat
5)
van Dousa . Verder komen de beide gedichten voor aan het begin van een reeks
van twintig Nederlandse gedichten en liederen die met de hand bijgeschreven zijn
in een exemplaar van de derde druk van Den nievwen verbeterden Lusthof, in 1607
6)
te Amsterdam verschenen, dat zich thans in The British Library te Londen bevindt .
Wanneer ze daarin geschreven zijn, valt niet precies aan te geven. Nummer vijf van
de reeks is gedateerd op 3 febr. 1610 - datum van ontstaan of inschrijving? -, de
onze zijn dan wellicht eerder ingeschreven. Alles bijeengenomen ziet het er dus
naar uit dat de beide lofdichten, die alleen in de Helicon het jaartal 1601 dragen,
pas tegen 1610 in de openbaarheid gekomen zijn.
Nadat de inhoud en de bouw behandeld zijn, ga ik na hoe de verschillende
redakties zich tot elkaar verhouden, daarna zal ik proberen een antwoord te geven
op de vraag tot welk genre de gedichten behoren. Gemakshalve maak ik gebruik
van de verkorte titels van de bundels als ik naar de teksten verwijs. De inhoud en
de bouw bespreek ik aan de hand van de Helicon, de verzamelbundel waarin ik
7)
Van der Does' en Heyns' verzen voor het eerst aangetroffen heb . In Bijlage I worden
ze volledig afgedrukt, voorzien van een regeltelling en enige toelichting.
Het eerst is het lofdicht van jonker Jan van der Does sr. voor

5)

6)

7)

Zie Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught. Naar de drukken van 1608 en 1610 uitg.,
ingel. en geannot. door L.M. van Dis met medew. van Jac. Smit. Amsterdam etc., 1955. No.
102, blz. 174-77.
Prof. dr. L. Forster maakte me, door tussenkomst van prof. dr. W.A.P. Smit, op deze gedichten
in handschrift opmerkzaam. De signatuur van de bundel luidt: Printed Books 11556.bbb.8.
De afd. Renaissanceletterkunde van Inst. de Vooys bezit een film van de desbetreffende
bladen. Bijlage II bevat een lijst van de bijgeschreven gedichten en liederen.
Er is gebruik gemaakt van (een fotokopie van) het exemplaar in de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek, met de signatuur: Moltzer 6.D.17.
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Heyns aan de beurt. Dat weet meteen de aandacht van de lezer te vangen door
8)
Heyns' naam (heynst = hengst) in verband te brengen met Pegasus , het mythische
paard dat de dichterlijke aandrift verzinnebeeldt:
O Heyns, die van den Heynst dijn naem voert, deur wiens hoef
Ontspronghen is gheweest uyt 'tgrasigh Helicone
De Caballijnsche vloet: eer dat hem Glaucus sone
Den toom wierp in den mont, ontrent Pirenes gloef,

(de Caballijnsche vloet: Hippokrene; Glaucus sone: Bellerophon; Pirenes gloef: een
kloof in Corinthe, waaruit water ontspringt. Daar wist Bellerophon Pegasus te
verrassen, waarna hij met zijn hulp Chimaira doodde.)
Gegeven de herkomst van de naam vindt Van der Does het geen wonder dat
Heinsius literair zeer produktief is. Boven al zijn landgenoten is hij door Apollo en
de Muzen uitverkoren - dat is de bewering die het gedicht waar wil maken. Voordat
de bewijsvoering inzet, worden de omstandigheden aangeduid waaronder Heyns
zich voor het eerst met succes met dichtkunst inliet: bij zijn inschrijving aan de
Academie (in 1598) hebben de Muzen zich al over hem ontfermd. Het bewijs dat
Apollo en de zanggodinnen hem zeer gunstig gezind zijn, vindt Van der Does in de
kwaliteit van wat Heinsius voortbrengt: liefdesbrieven in de trant van Ovidius'
‘Heroides’, waarvan hij een enkel staaltje gezien heeft, en een lofzang op de recente
militaire expeditie naar Vlaanderen die uitliep op de overwinning bij Nieuwpoort.
Dousa weet dat zijn jongere vriend meer geschreven heeft, hij heeft dat weliswaar
niet onder ogen gehad, maar op grond van de proeven die hij kent, neemt hij aan
dat het overige eveneens superieur dichtwerk is. Hij doelt hier lijkt me niet op
gedichten in het Nederlands, want van de landstaal wordt niet gerept, maar
waarschijnlijk op Latijnse of mogelijk

8)

4

Vgl. E.R. Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern etc. 1963 , verder
geciteerd als Curtius, Europ. Literatur. Exkurs XIV ‘Etymologie als Denkform’, blz. 486-90.
Verder H. Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik; Eine Grundlegung der
Literaturwissenschaft. 2 dln. München, 1960. Geciteerd als Lausberg: Handbuch. Dl. I, par.
392.
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Griekse, die naderhand niet gebundeld zijn; ze zijn althans in Heinsius' bundels
poëzie in de klassieke talen niet terug te vinden. Het slotdeel begint met erop te
wijzen dat de bezongene in alle opzichten voldoet aan de eisen die voor een modern
woordkunstenaar gelden:
O deur vlijt en verstant, niet als men in d'ouw Eeuwe
Ghewoon was, dichter kloeck geworden in zijn droom.

Was het in een ver verleden immers zo, dat de poëet zijn artistieke vermogens,
a.h.w. in een soort trance, rechtstreeks door de goden geschonken kreeg, in jongere
tijd moet hij het hebben van ‘vlijt en verstant’ (= studium et ingenium): op basis van
een aangeboren aanleg moet hij zich ernstig en vlijtig toeleggen op de bestudering
en navolging van grote voorgangers om zich de vereiste kunstvaardigheid (= ars)
eigen te maken. Nu Heyns' dichterlijke uitverkiezing bewezen is, raadt Van der Does
hem aan zich niet kwaad te maken als minderbegaafden proberen hem na te doen,
hem op kleinzielige wijze kritiseren of uitdagen. Laat het voldoende zijn dat de
beroemde J.J. Scaliger - sedert 1593 aan de Leidse Academie verbonden - in hoogst
eigen persoon hem onderscheiden heeft door hem de lauwerkroon op de slapen te
9)
drukken , daarmee a.h.w. uit naam van Apollo bevestigend dat Heyns tot diens
uitverkorenen behoort.
Uit de samenvatting van de inhoud zal al duidelijk geworden zijn dat het gedicht
gemaakt is volgens een retorisch patroon: exordium (rr. 1-4); narratio (rr. 5-16) met
propositio (rr. 5-6); argumentatio (rr. 17-34) en peroratio (rr. 35-44). Afgezien van
de soms ingewikkelde zinsconstructies en formuleringen is het in wezen een
eenvoudig gedicht met een simpele betoogtrant. Lastig te interpreteren is evenwel
‘Fellijf 'tHooft’ (r.31), in het Londense handschrift ‘Fellich thooft’: heeft Van der Does
met een gesubstantiveerd adjectief het karakter van een Spaanse bevelhebber
willen kenmerken:

9)

In een Epistola, bestemd voor Heinsius, vermeldt Dousa dat Scaliger zich indertijd zeer lovend
over hem heeft uitgelaten. Zie Janus Dousa: Poemata pleraque selecta, ed. P. Scriverius.
Lugduni Batavorum,. 1609. blz. 446.
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10)

‘Wreedaard, de aanvoerder’ , of heeft iemand die het gedicht overschreef, of de
zetter een fout gemaakt? Heinsius' Poemata heeft ‘selve 't hooft’, maar is dat de
oorspronkelijke lezing of een wijziging die naderhand aangebracht is?
Vergelijken we de teksten uit het handschrift bij de Lusthof en in Poemata met
die uit de Helicon, dan wijkt het handschrift meer dan eens af van de beide andere,
die behoudens enkele geringe verschillen overeenkomen. Degene die de gedichten
in de Lusthof opschreef maakt soms fouten waaruit blijkt dat de tekst niet begrepen
is. Het heeft geen zin alle verschillen met de Helicon te signaleren, ik vermeld slechts
de meest opvallende: ‘hof’ i.p.v. ‘brief’ (r. 22); ‘een Elegij’ i.p.v. ‘een lofdicht schoon’
(r. 26) en ‘een Poeet geworden is door Droom’ voor ‘dichter kloeck geworden in zijn
droom’ (r. 36), die geen van drie in Poemata terug te vinden zijn. Daartegenover
heeft het handschrift, evenals Poemata, ‘vol sins’ i.p.v. ‘veel sins’ (r. 23) in de Helicon.
In de laatste bundel eindigt r. 19 met ‘swaer lijden’, in het handschrift met ‘groot
lijden’ en in Poemata met ‘swaer strijden’, wat me een zetfout lijkt te zijn.
Nu de tegenhanger, Heyns' lofdicht voor jonker Jan van der Does, Heer van
Noordwijk. Het heeft een verrassende inzet met de bewering dat de klassieke poëten
aangaande Apollo een leugen vertellen:
Nu sie ick voor gewis, wat Dichters (oudt vermeten)
Van Phoebo, door haar konst, ons hebben laten weten,
Niet anders is gheweest dan slechts een valsch bediet,
In Grieckenlandt ghebroedt, ja oock veel min als niet.

De beschuldiging dat oude mythologische verhalen verzinsels zijn, is op zichzelf
geen onbekend motief in de literatuur van de Renaissance. Curtius signaleert ze
als een topos ‘der Überbietung’, vaak optredend in combinatie met de ‘cedat’-formule,
die inhoudt dat de klassieke letteren ten gunste van de moderne afgewezen
11)
worden . De tweede en derde strofe geven aan, welke leugen

10)
11)

Vgl. W.N.T. III, kol. 4427, s.v. fellijk.
Curtius: Europ. Literatur. Kap. 8, par. 6 Überbietung.
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Heyns op het oog heeft: dat Apollo geboren zou zijn op het Griekse eiland Delos,
dat aan alle zijden door de onstuimige zee omringd is. De descriptio die van Delos
gegeven wordt is niet uitsluitend, zelfs niet in de eerste plaats, decoratief bedoeld
zoals we aanvankelijk geneigd zijn te denken, maar blijkt straks te dienen om de
argumentatie te ondersteunen. De volgende strofe brengt onder woorden wat er
bewezen moet worden:
D'een helft houd' ic voor waer, maar 'tander is gelogen:
Want dat hy soude zijn in Delos opghetogen,
En kan ick niet verstaen: maer dat hy by de kant
Der Zee gheboren is, dat blijckt uyt u verstandt.

Waar het om gaat is dus dat de Ouden ten dele onwaarheid spreken, dan namelijk
wanneer ze beweren dat de god der dichters van het Griekse Delos afkomstig is,
en ten dele de waarheid, als ze zeggen dat hij aan de zeekant geboren is. De stelling
is chiastisch geformuleerd met een fraaie wisseling van subjectieve beweringen en
objectieve constateringen: een persoonlijke mening (r. 13a) krijgt objectieve
ondersteuning (‘dat blijckt uyt u verstandt’), terwijl het objectief klinkende ‘'tander is
gelogen’ subjectief verantwoord wordt.
Het bewijs dat Apollo niet van Delos stamt, wordt in de rr. 16-20 geleverd. Dat hij
goed Hollands spreekt, zoals de dichter heeft vastgesteld, pleit tegen de geboorte
op een Grieks eiland. Dit deel van de bewijsvoering wordt besloten met de verklaring
dat de dichter zich distantiëren wil van de Griekse literatuur. Vervolgens moet
aangetoond worden dat Apollo bij de kust geboren is. De plaats waar hij ter wereld
kwam, met ‘Delos’ aangeduid, ligt volgens de dichter niet in de Egeïsche zee, maar
in de omgeving van Leiden: het is Noordwijk, waarvan jonkheer Van der Does Heer
is. Dan volgt er een karakteristiek van die plaats waaruit blijkt dat ze in natuurlijke
gesteldheid met Delos overeenkomt: ook hier vindt men de zee, een zandkust, de
wind die de golven opzweept, en zeegoden. De dichter beroept zich op wat hij met
eigen ogen gezien heeft, waarbij hij de stormwinden als getuigen noemen kan.
Beide plaatsen blijken zoveel gemeen te hebben, dat als Apollo niet van het
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Griekse Delos afkomstig is, hij wel te Noordwijk het levenslicht aanschouwd moet
hebben. Bijgevolg moet Van der Does als onze Apollo geïdentificeerd worden. Dit
gedeelte eindigt met een verheerlijking van Dousa ten koste van de Latijnse auteurs.
Met r. 48 is de eigenlijke bewijsvoering ten einde, lijkt me. De conclusie (rr. 81-4)
zou hierop kunnen aansluiten. Dat gebeurt echter niet. Eerst komt er nog een
uitweiding over Venus en Cupido, die niet minder dan acht strofen in beslag neemt.
In aansluiting bij de watergoden die Heyns te Noordwijk waargenomen heeft, treedt
Venus op, ‘die uyt die Zee ghebooren/ is selver oock gheweest’, onmiddellijk gevolgd
door haar zoon, aan wie de rest van de excursus gewijd is. Wil men hieraan ook
argumentatieve waarde toekennen, dan kan men zeggen dat de verschijning van
de godin en de kleine liefdesgod - die het Hollands waarschijnlijk machtig was (r.
78-9) - aan de Noordwijkse kust, de bewering dat de god van de dichtkunst daar
geboren is en zich van de inheemse taal bedient, meer aannemelijk maakt. Heeft
Heyns de bewijsvoering van zijn stelling voor eigen rekening genomen, in de
excursus beroept hij zich op wat ‘men seght’, dat we niet moeten opvatten in de
moderne zin van ‘er wordt wel beweerd, maar 't is allerminst betrouwbaar’, maar
als een aanwijzing dat wat er volgt geloof verdient omdat het op een getuigenis van
velen berust.
De passage over Cupido valt in twee gedeelten uiteen: een beschrijvend stuk,
met o.a. een ‘realistische’ schildering van diens verhollandsing, en een
petrarkiserende aanspraak. Zowel in het eerste als in het tweede gedeelte zorgt
Heyns voor een verbinding met Noordwijk en Van der Does; de uitweiding hangt er
dus niet los bij. Desalniettemin is een zo uitvoerige, rechtstreekse toespraak tot het
liefdesgodje geen gelukkige greep in een gedicht dat bestemd is de lof van Dousa
te zingen: ze trekt het geheel uit zijn evenwicht door teveel plaats en aandacht te
vragen voor een nevenmotief. De dichter heeft dat zelf achteraf ook zo gezien lijkt
het, want in de definitieve versie uit Poemata zijn de rr. 69-80 vervallen. De uitweiding
heeft vermoedelijk in de eerste plaats een versierende functie. Heyns kan aanleiding
gevonden hebben in het feit dat Van der Does nogal wat amoureuze poëzie
geschreven heeft zoals ge-
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dichten voor de in r. 76 genoemde Ida en vertalingen van Desportes in het Latijn,
en een bewerking van Secundus' Basia in het Nederlands. Bovendien kan zijn eigen
preoccupatie met liefdeszaken - denk aan zijn amoureuze emblemata - de jeugdige
dichter parten gespeeld hebben.
Het gedicht leidt tot de slotsom: de Griekse en Latijnse letteren laat ik verder
schieten, nu ik weet dat de god van de dichtkunst hier te lande geboren is en
Hollander is.
Toonde Van der Does aan dat Heyns een gunsteling van Apollo is, dan heeft de
ander die lof knap en elegant beantwoord door op zijn beurt te bewijzen dat Van
der Does met Apollo gelijk te stellen is. Deze volgorde moet wel de chronologische
zijn, omdat men zich moeilijk kan voorstellen dat Heyns geschreven zou hebben
dat Van der Does Apollo is en dan ten antwoord zou krijgen dat hij tot diens
uitverkorenen behoort.
Dit lofdicht vertoont eveneens een retorische opbouw: exordium (rr. 1-12), waarvan
de rr. 5-12 een narratieve functie hebben; propositio (rr. 13-16); argumentatio (rr.
17-48); excursus (rr. 49-80) en peroratio (rr. 81-84). De gedachtengang is complexer
dan in het voorgaande. Wat Heyns wil, is de ander eren als de inspirator van allen
die in de Noordelijke Nederlanden de dichtkunst beoefenen. Nergens brengt hij zijn
bedoeling echter direct onder woorden, maar hij bereikt zijn doel langs een omweg
door aan te tonen dat Apollo van origine een Hollander is en dat Noordwijk, Dousa's
geboorteplaats, met Delos samenvalt. Het is opvallend dat hij zich slechts tweemaal
rechtstreeks tot Van der Does wendt (rr. 1, 25) en meestentijds òver hem spreekt
tot de lezers - de aanspraak tot Cupido tegen het slot nu even buiten beschouwing
gelaten. Voor het overige wordt de hele redenering opgehangen aan de tegenstelling
tussen wat de klassieken voortgebracht hebben aan de ene kant, en de waarheid
en waarden die de kunst der modernen uitdraagt aan de andere.
Uit retorisch oogpunt beschouwd behoren de beide gedichten tot het epideiktische
of demonstratieve genre. Lausberg legt in zijn handboek sterk de nadruk op de
aesthetische functie daarvan: de lofrede dient niet zozeer om het publiek te
overtuigen als wel om het
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12)

aangenaam bezig te houden . Spies beklemtoont dat de argumentele eisen die
voor het judiciale en deliberatieve genre gelden, voor het demonstratieve evenzeer
van kracht zijn, zij het dat de bewijsvoering er minder op gericht is het publiek
13)
rationeel te overtuigen dan het emotioneel aan te spreken . Als Van der Does
duidelijk maakt dat Heyns tot Apollo's gunstelingen behoort, en Heyns aantoont dat
de ander de god van onze dichtkunst is, weten beiden aan hun complimenteuze
beweringen overtuigingskracht bij te zetten. Zo gezien stellen de gedichten Spies
in het gelijk, zeker dat van Heyns, dat immers staat of valt bij de gratie van de
redenering. Anderzijds zit in beide ook een aesthetisch spelelement, omdat noch
wat het ene noch wat het andere betoogt in de eigenlijke zin van het woord te
‘bewijzen’ is; in zoverre passen ze in Lausbergs opvatting.
Zoals reeds vermeld treffen we Heyns' lofdicht viermaal aan: gedrukt in de Helicon,
Bloemhof en Poemata, en bijgeschreven in het Londense exemplaar van de Lusthof.
De lezing van Poemata, die op verscheidene punten nogal van de drie overige
afwijkt, is kennelijk een verbeterde, definitieve versie - ik kom daarop nog terug.
Wat het handschrift betreft kunnen de opmerkingen die i.v.m. Van der Does' gedicht
gemaakt zijn, herhaald worden. Vergeleken met de gedrukte teksten staat het het
dichtst bij de Bloemhof; een achttal plaatsen waarop beide van de Helicon verschillen,
hebben ze gemeen. Laten we de regels die in Poemata ingrijpend gewijzigd zijn,
even buiten beschouwing, dan constateren we dat die versie meer met de Helicon
overeenkomt dan de andere twee. Zo hebben beide b.v. ‘vorst’ en ‘ghetreden’ (resp.
r. 32 en 54) tegenover ‘prins’ en ‘ghereden’ in Bloemhof en handschrift. In slechts
twee gevallen wijkt Poemata tezamen met Bloemhof en handschrift van de Helicon
af: de onhandige formulering ‘wat Dichters (oudt vermeten)’ (r. 1) is

12)
13)

Lausberg: Handbuch, dl. I, par. 239.
Marijke Spies: ‘“Het stadhuis staat op de Dam”; een onderzoek naar de argumentele opbouw
van Vondels “Inwydinge van het Stadthuis t'Amsterdam” (1655)’. In: Visies op Vondel na 300
jaar; een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein† en E.K. Grootes ter gelegenheid
van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel. Den Haag, 1979. blz. 165-217, in
het bijz. par. 1, 3.
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blijkbaar al vroeg en voorgoed door ‘dat al wat d(i)e Poeten’ vervangen en ‘bespreet’
(r. 56) werd ‘g(h)espreet’.
In vergelijking met de onderlinge verschillen in woordkeus en zinsconstructie
tussen de lezingen uit de Helicon, de Bloemhof en het handschrift die au fond weinig
te betekenen hebben, zijn de wijzigingen die in de definitieve versie uit Heinsius'
Nederduytsche Poemata aangebracht zijn, van ingrijpende aard. Degene die het
gedicht voor de uitgave gereed maakte - ik neem aan dat het de dichter zelf geweest
14)
is en niet de editeur Scriverius - heeft het met zorg herzien en verbeterd . Om een
indruk van de veranderingen te geven ga ik van het begin af de voornaamste na.
In 1616 luiden de rr. 7-8:
In Delos altijdt nat, gekroont van alle kant
Soo van de groote zee, soo van het dorre sandt.

Het feit dat Delos een eiland is krijgt minder nadruk ten gunste van een beschrijving
die straks de gelijkstelling met Noordwijk vergemakkelijken zal.
Rr. 19-20 zijn veranderd in:
Met eenen Duytschen voys, van sulcken soeten klanck,
Als Phoebus met zijn volck in Cadmi bruyloft sanck.

Om de onbevredigende r. 20 uit het oorspronkelijk kwijt te raken moest r. 19b ook
gewijzigd worden, maar men kan niet zeggen dat die daarbij gewonnen heeft.
In r. 25 is de plotselinge aanspraak van Dousa verdwenen en

14)

P.R. Sellin ontdekte dat er in 1616 twee edities van Nederduytsche Poemata van de pers
kwamen: de eerste vertoont nogal wat onvolkomenheden, de tweede is beter (zie zijn ‘Daniel
Heinsius Poemata. De uitgaven van 1616 en 1618’. In Ts. 78 (1960-61), blz. 241-46). Wij
hebben gebruik gemaakt van een exemplaar in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (sign.
Moltzer I.C. 15), dat tot de eerste uitgave behoort. Vergelijking met een exemplaar van de
tweede editie (U.B. Leiden, sign. 1183 B 20) levert slechts één vermeldenswaard verschilpunt
op: in Heyns' gedicht heeft de eerste uitgave derf (r. 34), wat geen zin heeft, de andere self,
evenals de Helicon. Terloops zij vermeld dat Sellin ten onrechte beweert dat er te Leiden
twee exemplaren van de 2e editie zijn: het ene (sign. 707 C8) behoort tot de 1e uitgave, het
andere tot de 2e.
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krijgt Apollo's Hollander-zijn meer nadruk; de wijze waarop het laatste echter tot
stand komt is wel erg simpel:
Hy moest van Hollandt sijn, van Hollandt moest hy wesen,

Boeiend is wat er achtereenvolgens aan het slot van r. 30 plaats grijpt. De Helicon
en de Bloemhof hebben ‘rontom in groene wegen’, wat moet betekenen dat er
lommerrijke wegen om en naar Leiden lopen. Degene die het gedicht in de Lusthof
bijschreef heeft ‘groene’ onmiddellijk geassocieerd met ‘weyen’ en offerde het rijm
daaraan op. In Poemata staat:
Van Leyden oock niet ver, beset met dorre wegen,

wat weliswaar geen compliment voor de omstreken van de Sleutelstad inhoudt,
maar wel de overeenkomst in het landschappelijk karakter van Delos en Noordwijk
onderstreept. In de rr. 39-40 verdwijnt Triton uit het gezicht, wellicht omdat hij,
ofschoon een zeewezen, geen deel uitmaakt van Nereus' huisgezin (r. 37), terwijl
diens gemalin Doris zich nu dichter onder de kust waagt, zelfs bijna aan land:
Daer Doris met haer volck komt swemmen, ende gaen
Schier boven op het landt, en op de duynen staen.

De nutteloze nadrukkelijkheid van de rr. 45-46 in de eerste lezing heeft plaats
gemaakt voor een beschrijving van het strand bij Noordwijk die de gelijkenis met
Delos versterkt:
In desen dorren kant, daer niet dan schepen waeren,
Dan zee, dan harde locht, schier midden in de baeren,

Met een achtergeplaatst adjectief en een participium presentis liep r. 58 oorspronkelijk
allesbehalve soepel, nu is hij vlotter, alhoewel nog niet erg treffend, geformuleerd.
R. 57b werd dientengevolge echter met een weinigzeggende tijdaanduiding gevuld:
al op de selve tijden,
Te schepe leerde gaen, en op het waeter rijden.

De nieuwe redactie van de rr. 63-64 laat zich met meer respect over de meisjes uit
dan het oorspronkelijk met zijn krasse bewoordingen:
daer noch op desen tijdt
Het soete Venus-volck gesien wordt en gevrijt.
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Het opvallendste onderscheid tussen de latere versie en die van de Helicon is
uiteraard het wegvallen van de rr. 69 t/m 80, waarop ik al gewezen heb. Behalve
om de reeds genoemde compositorische reden kan Heyns ook uit kiesheid gehandeld
hebben: misschien vond hij het naderhand niet gepast dat in het lofdicht voor de
zoveel oudere Van der Does zo'n grote plaats voor het liefdesgodje ingeruimd was,
te minder daar de ander inmiddels overleden was.
Het valt niet te betwisten lijkt me, dat het gedicht over het geheel genomen door
de herziening gewonnen heeft. Het maakt een evenwichtiger en sterker indruk
doordat alles wat er gezegd wordt zoveel mogelijk in dienst van het betoog is gesteld.
Overtollige woorden zijn verwijderd, oneffenheden gladgestreken en de syntactische
verbindingen soepeler gemaakt.
Leggen we nu de beide lofdichten in hun verschillende versies naast elkaar, dan
kunnen we proberen vast te stellen op welke wijze die zich tot elkaar verhouden.
Zoals gezegd staan de versies van de Helicon en Nederduytsche Poemata, afgezien
van de wijzigingen die de herziening van Heyns' werkstuk met zich bracht, vrij dicht
bij elkaar, als we ze met de lezing uit het handschrift bij de Londense Lusthof
vergelijken. Op grond van de overeenkomsten en verschillen in woordkeus en
formulering tussen de diverse redakties kom ik ertoe de volgende gang van zaken
te veronderstellen.
Vermoedelijk heeft een van de dichters, Heyns wellicht, aan Van Mander op diens
verzoek om een bijdrage voor de voorgenomen verzamelbundel afschriften van de
originelen uit 1601 ter hand gesteld. Deze teksten zijn in de Helicon opgenomen en
geven de oudste ons bekende versies weer. Over het geheel genomen maken ze
een betrouwbare indruk, maar er komen twee opvallende vormen in voor. In Van
der Does' gedicht staat Clius (r. 13), waar wij Clioos willen lezen, Clius is echter de
Latijnse genitiefvorm. In het andere is Coeli (r. 6) foutief voor Coei, maar het is een
fout die zich m.i. gemakkelijk kan voordoen, aangezien coelum/caelum en de erbij
horende naamvalsvormen meer voorkomen dan de naam van Coeus, een van de
Titanen. Zoals de beide gedichten in de Londense Lusthof verschijnen, zijn ze niet
rechtstreeks uit de Helicon overgenomen, daarvoor zijn de afwijkingen naar aard
en aantal te groot. Ze
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moeten de schrijver via een ander kanaal bereikt hebben. De versie van Heyns'
gedicht in de Bloemhof staat dicht bij die van het Londense handschrift; zij moeten
wel op eenzelfde redaktie teruggaan, zij het via een ander tussenstation, omdat ze
naast enkele onderlinge verschillen verscheidene opmerkelijke overeenkomsten
vertonen t.o.v. de andere lezingen. Pas in Poemata (1616) hebben Clioos en Coei
de vorm die we verwachten. Een paar veranderingen in Dousa's gedicht die het
Londense handschrift vertoont, keren in Poemata terug, andere niet. De definitieve
lezing van Heyns' lofdicht daarin is tot stand gekomen op basis van een eerdere
versie dan die waarvan Lusthof en Bloemhof afstammen. Wanneer ik de thans
bekende versies van Dousa's gedicht met Romeinse en die van Heyns' met
Arabische cijfers aangeef, komt het net van relaties er, schematisch weergegeven,
als volgt uit te zien:

Het schema is globaal: wanneer er een verondersteld tussenstadium aangegeven
staat, kunnen dat er in werkelijkheid meer dan één geweest zijn. Het is bekend dat
gedichten in de landstaal toentertijd niet alleen via de druk verspreiding vonden,
maar ook heel vaak in handschrift; elke keer overschrijven vergroot uiteraard de
kans dat er, ongewild of opzettelijk, wijzigingen worden aangebracht. Er is
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geprobeerd onderscheid te maken tussen wijzigingen die een kennelijke verbetering
inhouden en wellicht van de dichter zelf afkomstig zijn, en andere die als een
verandering-zonder-meer aangemerkt moeten worden.
Hieraan kan nog toegevoegd worden dat het niet uitgesloten is dat degene die
de gedichten in het Londense exemplaar van de Lusthof noteerde, ze niet
overschreef maar naar dictaat opschreef, omdat er fouten en veranderingen in
voorkomen die zò verklaard zouden kunnen worden: de plaats van enkele woorden
is opengelaten - misschien werden die niet goed verstaan of begrepen - terwijl het
gebruik van hoofdletters en leestekens inconsequent is. Een hoge dunk van de
scribent krijgen we in ieder geval niet; om een paar voorbeelden te noemen: ‘te
roeren Clius snair’ (Dousa's gedicht r. 13) luidt ‘ter eeren clijus snair’, en ‘Boeoten’
( = Boeotië) wordt ‘Poeten’ (Heyns' gedicht r. 21).
Tenslotte de vraag tot welk genre de beide gedichten gerekend moeten worden.
In de tweede helft van de 16de eeuw doen immers tal van nieuwe dichtsoorten en
-vormen, onder klassieke of moderne benamingen, al of niet vernederlandst, hun
intrede in onze letterkunde. Vol geestdrift leggen de dichters zich op de nieuwe
genres toe, al staat hun niet altijd duidelijk voor ogen in welke opzichten die zich
van elkaar onderscheiden. In het algemeen differentiëren ze de dichtsoorten naar
het onderwerp, de gelegenheid waarvoor ze dienst kunnen doen en formele
kenmerken, zonder voldoende rekening te houden met verschillen in karakter en
toonaard die er genologisch bestaan. ‘Einen festen Gattungsbegriff gab es im 16.
Jahrhundert jedenfalls nicht’ constateert K. Viëtor als hij de ontwikkelingsgang van
15)
de ode in Duitsland nagaat . Vandaar dat we keer op keer voor problemen komen
te staan als we proberen vroeg-renaissancistische gedichten qua genre te
determineren.
Karel van Mander en degene die zijn plan ten uitvoer bracht wilden de lezers een
16)
staalkaart van moderne dichtsoorten aanbieden ,

15)
16)

Karl Viëtor: Geschichte der deutschen Ode. München, 1923, blz. 28.
Volgens de editeurs heeft bij de uitgever van de Bloem-hof eenzelfde bedoeling voorgezeten,
zie de editie, genoemd in noot 5, blz. VII.
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dat is duidelijk, maar eerlijk gezegd zijn ze daarin maar ten dele geslaagd. Er zijn
weliswaar heel wat genres vertegenwoordigd maar slechts bij uitzondering met een
representatief voorbeeld. Veel is er dat aan de rederijkerij herinnert en er is ook
teveel zwak werk bij om de Helicon een belangrijke manifestatie van renaissancistisch
dichterschap te kunnen noemen. Wat nu de gedichten betreft die ons bezighouden,
dat van Dousa wordt in het prozaverhaal een ‘Lofbrief’ genoemd, het andere heet
‘Brief’ zonder meer. Wat zijn die benamingen waard? Geven ze aan dat we twee
‘briefgedichten’, twee versepistels, voor ons hebben of worden de gedichten alleen
maar zo genoemd omdat ze door hun makers voor een vriend bestemd zijn en hem
toegezonden?
Er staan in de Helicon nog een paar gedichten die ‘brieven’ genoemd worden.
Ten eerste ‘Strijdt tegen Onverstandt, in eenen Sendtbrief...vervaett’ (480 vss., blz.
97-110) van Karel van Mander, een lange moraliserende beschouwing met
actueel-politieke inslag, bestemd voor zijn vriend I. de Hemelaer. Verder een
‘Bemaen-brief’ (22 vss., blz. 208-9) van Dirk Woutersen, inhoudende een
vriendschappelijke vraag en aansporing, gericht tot een goede bekende. Tenslotte
is er een ‘Elegie, oft Klaeghdicht/ van I.D.l.r. (= I. de la Rue, V.) aen K.V.M.’ (58 vss.
blz. 63-5) die in het proza met reden een ‘Seyndtbrief’ heet, daar ze heel sterk het
karakter van een vriendschappelijk schrijven draagt. In deze drie gevallen hebben
we te doen met gedichten die geschreven zijn in alexandrijnen, met gepaard,
wisselend mannelijk en vrouwelijk rijm, en niet in strofen ingedeeld.
Naar de zinsbouw en de typografie te oordelen bestaan ‘onze’ lofdichten in
beginsel uit eenheden van vier alexandrijnen. Bij dat van Dousa is de strofische
indeling minder duidelijk dan bij Heyns omdat er zich enige malen syntactische
afhankelijkheid tussen de ene en de andere strofe voordoet, maar ook dan vormt
een viertal regels toch een betrekkelijk zelfstandig geheel, wat door het omarmend
rijm geaccentueerd wordt.
In de Bloemhof draagt Heyns' gedicht het opschrift ‘Lof aen I.D.’, maar die betiteling
geeft geen aanwijzing omtrent het
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17)

genre , Nederduytsche Poemata verschaft evenmin nadere informatie. Dat de twee
gedichten ‘brieven’ zouden zijn, kunnen we alleen uit het proza van de Helicon
halen. Nu kost het niet veel moeite in Van der Does' gedicht een versepistel te zien,
omdat de schrijver Heyns voortdurend aanspreekt. Heyns daarentegen richt
tweemaal even het woord tot Van der Does, in de verbeterde versie nog slechts
eenmaal, maar voor het overige spreekt hij òver hem tot allen die het gedicht onder
ogen krijgen - valt dan de fictie van een brief nog in stand te houden? Het lijkt
verstandig te overwegen of we ook met een ander genre te maken kunnen hebben.
Welke komen dan in aanmerking?
Wanneer het zoals hier om de lof van personen gaat, is men geneigd het eerst
aan de ode te denken, een dichtsoort die destijds bij de neolatijnse dichters en die
in de landstalen zeer in trek was. Voortgekomen uit de navolging van Pindarus en
vooral Horatius ontwikkelde de ode zich tot een gedicht dat op hooggestemde toon
zijn onderwerp bezingt en verheerlijkt:
The vernacular ode was [...] roughly the same sort of poem as the
humanistic ode, from which it learned much. It was basically a formal,
public or social poem, usually occasional, celebrating something. It was
of moderate length, stanzaic, eulogistic, and philosophic or learned,
reflecting on life by means of highly wrought imagery, mythology, and
aphorism. And it was, as a true child of the Renaissance, always conscious
18)
of its classical tradition .
Ofschoon de lofdichten in sommige opzichten aan deze karakte-

17)

18)

In het Londense handschrift volgt op de beide besproken gedichten een ‘Lof van Joannes
Secundus’ in versvorm, ondertekend met D.H. Dit gedicht komt in gedrukte vorm voor in
Apollo of Ghesangh der Musen, Amsterdam 1615, maar staat dan op naam van Janus Dousa
(blz. 15-16). De laatste toeschrijving is ongetwijfeld de juiste. Van der Does stelde Janus
Secundus als dichter namelijk zeer hoog, zoals blijkt uit een zestal Latijnse gedichten die hij
aan hem wijdt (volgens de Index titulorum van Dousa's Poemata pleraque selecta, 1609) en
uit zijn vertaling van het merendeel van diens befaamde ‘Basia’ in het Nederlands. Daar komt
nog bij dat de Lof voor Secundus zowel in opzet en uitwerking als in vormgeving (44
alexandrijnen met omarmend rijm, verdeeld over 11 strofen) een frappante gelijkenis met het
gedicht voor Heyns vertoont.
C. Maddison: Apollo and the Nine; A history of the ode. London, 1960. blz. 3.
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ristiek beantwoorden, geloof ik toch dat we ze niet als oden moeten zien. Daarvoor
is de taal niet verheven genoeg en is de persoonlijke inslag misschien ook te sterk.
In een overzicht van de Neolatijnse literatuur wijst Van Tieghem erop dat de
humanisten voor gelegenheidspoëzie en vriendschappelijk verkeer bij voorkeur
gebruik maken van de elegie en het epigram. Nu zal niemand de beide gedichten
voor epigrammen houden, maar de mogelijkheid dat het elegieën zouden zijn, is,
hoe onwaarschijnlijk het ook klinken mag, niet bij voorbaat uitgesloten. Van Tieghem
schrijft over deze dichtsoort:
L'élégie se prête à tous les sujets, adopte tous les tons; long récit,
épanchement amical, espoir, plainte ou regret; c'est la forme par
19)
excellence de la poésie personnelle .
Ellinger laat zich in zijn standaardwerk over de Neolatijnse lyriek in de Nederlanden
in dezelfde zin uit: terwijl de ode verheven doeleinden dient, bevat de elegie, met
20)
name die voor vrienden bestemd, ‘Bekenntnislyrik’ . De vernaculaire elegie draagt
volgens de vakliteratuur een ander karakter dan de Neolatijnse. Bij gebrek aan
studies over de ‘kleine’ genres in de Nederlandse letterkunde heb ik me met een
21)
paar werken over de Franse elegie beholpen . In oorsprong nauw verwant met
‘l'épître amoureuse’ wordt ze voornamelijk voor liefdesklachten gebruikt, wat m.i.
ook van de Nederlandse uit het einde van de 16de en het begin van de 17de eeuw
gezegd kan worden. Bij alle verschil dat er bestaat tussen de Neolatijnse elegie en
die in de landstalen lijken de twee een subjectieve gevoelssfeer gemeen te hebben.
En die ontbreekt nu juist in de gedichten die ons bezighouden. Een persoonlijke
inslag kan daaraan niet ontzegd worden, maar ze dienen niet in de eerste plaats
om individuele gevoelens of zeer persoonlijke ervaringen over te dragen.

19)
20)
21)

P. van Tieghem: La littérature latine de la Renaissance; Étude d'histoire littéraire
européenne. Genève, 1966. Resp. blz. 86 en 89 (citaat).
G. Ellinger: Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden vom Ausgang des
fünfzehnten bis zum Beginn des siebzehnten Jahrhunderts. Berlin etc. 1933. blz. 317.
Ch.M. Scollen: The birth of the elegy in France 1500-1550. Genève, 1967; J.E. Clark: Elegie;
The fortune of a classical genre in sixteenth-century France. The Hague etc., 1975.
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Dus toch briefgedichten? Naast de zojuiste genoemde dichtsoorten speelden de
versepistels in het onderlinge verkeer van humanistische geleerden een grote rol.
Hun grote voorbeeld vonden die natuurlijk in Horatius' Epistolae. Verder beschikten
ze over handleidingen in de kunst van het briefschrijven zoals Erasmus' De
22)
conscribendis epistolis (1522), dat een Europese vermaardheid bezat . De
epistolaire kunst is daarin geheel op de retorica georiënteerd: de drie soorten
redevoeringen zijn het uitgangspunt voor een indeling van de brieven, als vierde
23)
wordt er de familiaire brief aan toegevoegd . Tot welk (sub)genre Van der Does'
gedicht en dat van Heyns behoren, zou nader onderzocht dienen te worden; daaraan
ben ik niet toegekomen.
Aangezien Dousa voornamelijk een Neolatijns dichter is, doen we er goed aan
zijn Latijnse epistolae in de beschouwing te betrekken. Zijn Poemata pleraque
selecta, in 1609 te Leiden uitgegeven, bevat o.m. een Liber met 21 stuks. Ik moet
bekennen dat ik ze niet bestudeerd heb en me in dezen geheel op Ellinger verlaat.
Hij maakt de opmerking dat Dousa's epistolae in vergelijking met diens oden, die
in een precieuze, gezwollen stijl geschreven zijn, betrekkelijk eenvoudig van taal
24)
zijn . Mij dunkt dat het laatste ook gezegd kan worden van het lofdicht voor Heyns.
Dat het op sommige plaatsen ingewikkeld van formulering is, moet eerder
toegeschreven worden aan het onvermogen van de dichter zich in een eenvoudig
en duidelijk Nederlands uit te drukken dan aan het streven naar

22)

23)

24)

In de inleiding van zijn editie van de handleiding in Opera omnia van Erasmus, deel I, 2,
Amsterdam 1971, schrijft J.C. Margolin: ‘Dans son Opus de conscribendis epistolis, il (=
Erasmus, V.) a été, comme dans d'autres ouvrages de rhétorique ou de stylistique, le maître
incontesté d'une et même de plusieurs générations’ (blz. 173). Het werk vond een snelle
verbreiding over geheel ontwikkeld Europa: Margolin ontdekte niet minder dan 55 edities en
herdrukken die verschenen zijn in de jaren 1522-40 (blz. 175), een produktie die na 1540 niet
afnam (blz. 179).
‘Rhetorum plerisque tria causarum genera placuerunt, suasorium, encomiasticon et iudiciale.
Ad haec tanquam ad fontes pleraeque literarum formae referuntur’ (blz. 310 in de in de vorige
noot genoemde editie). ‘His tribus quartum genus accersere licebit, quod si placet, familiare
nominemus’ (blz. 311).
Ellinger in zijn Geschichte (zie noot 20), blz. 127.
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een ongewoon, gezocht taalgebruik. Wat Heinsius aangaat, zijn Poemata, Leiden
3

1610 , telt wel vijf boeken elegieën, aan liefde en vriendschap gewijd, maar geen
epistolae die ons een indruk van zijn briefstijl zouden kunnen geven.
In de Franse literatuur is Clément Marot bekend om zijn ongedwongen,
persoonlijke épîtres, de dichters van de Pléiade hebben zich echter weinig aan het
genre gelegen laten liggen. Uit de Nederlandse Vroege Renaissance ken ik een
25)
paar briefgedichten in Marots losse trant , maar geen die zich lenen voor een
vergelijking met de geleerde en kunstige van Dousa en Heinsius. Omdat het
briefgedicht in meer dan een opzicht op andere poëtische genres lijken kan, is het
moeilijk de eigen aard precies te bepalen en te omschrijven.
Der Briefcharakter ist nicht immer mit Sicherheit zu fassen, auch dann
nicht, wenn sich das Gedicht ausdrücklich als Brief kennzeichnet. Denn
neben den echten Briefgedichten, die der Mitteilung von Person zu Person
dienen, stehen die fiktiven, die die Briefform als rein literarisches
Aussagemittel verwenden,
26)

zoals Grenzmann opmerkt , zou met het oog op ‘onze’ gedichten geschreven
kunnen zijn.

25)

26)

Een vluchtige verkenning bevestigt het vermoeden dat briefgedichten in onze
Vroegrenaissancistische literatuur zeldzaam zijn. Lucas d'Heeres Den hof en boomgaerd der
poësien (1565) bevat 13 ‘epistelen oft zendtbrieven’ in de trant van Marot. In Van der Noots
oeuvre komen voorzover ik weet geen gedichten voor die als brief of epistel betiteld worden.
Coornhert schreef een rijmbrief (gepubl. door J.F.M. Sterck in Ntg. 16, 1922, blz. 292-96),
Jan van Hout twee (de ene gepubl. door M. Rudelsheim in Taal en letteren 13, 1903, blz.
533-44; de andere door J. Prinsen in De Nederlandsche Renaissancedichter Jan van Hout.
Amsterdam, 1907, blz. 192-95). Zoals de naam al aangeeft zijn dit niet anders dan brieven
die op rijm gebracht zijn en geen briefgedichten, geen ‘kunstbrieven’ zoals die van Dousa en
Heinsius. Verder zij vermeld dat in drie van Roemer Visschers jammertjens (nrs. 2, 3, 4) het
onderhavige gedicht een brief genoemd wordt, wel een bewijs dat hun maker weinig of geen
onderscheid maakte tussen elegie en epistel (zie: Uit Roemer Visschers Brabbeling II. Ed.
N. van der Laan, Utrecht, 1923. blz. 22-28).
In Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, begr. von P. Merker, u.W. Stammler; 2e
2

Aufl. bearb. u. hrsg. von W. Kohlschmidt u.W. Mohr. I. Berlin, 1958 . blz. 193.
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Ondanks bedenkingen die er zijn aan te voeren, lijkt er toch het meest voor te zeggen
te zijn de twee gedichten versepistels te noemen. Een argument daarvoor is nog te
vinden in de opschriften uit de Helicon en Poemata, ‘Jonckheer Iohan van der Does,
aen Daniel Heyns’ en omgekeerd, die bij een brief passen, maar bij mijn weten
zelden of nooit boven een elegie of ode staan. Als een nadere bepaling kan dienen:
brieven die gezien de mythologische verwijzingen en de strofische indeling tenderen
naar de ode - welke tendens zich in Heyns' gedicht het sterkst manifesteert.
Van der Does maakte een lovend, bemoedigend versepistel voor de beginneling
die Heyns in 1601 was; ‘eerst gekomen sijnde om te studeren tot Leyden’ wordt er
vijftien jaar later achter diens naam in het opschrift in Poemata gezet. Gevleid
reageerde de jongere met een gedicht van zo'n allure dat het oorspronkelijke
briefkarakter goeddeels verloren ging. Twee Nederlandse briefgedichten dus, maar
dan in de lijn van de Neolatijnse der humanisten, en als zodanig uniek - als dat van
twee exemplaren gezegd kan worden - in onze letterkunde omstreeks 1600.

Adres van de auteur:
Instituut De Vooys
Padualaan 14
3508 TB Utrecht

Bijlage I
De wederzijdse lofdichten van Jan van der Does en Daniel Heyns
De gedichten worden hier afgedrukt zoals ze voorkomen in het exemplaar van Den
Nederduytschen Helicon van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht (signatuur Moltzer
6. D. 17). De fraktuur is weergegeven in romein, de romein in cursief. Abbreviaturen
zijn opgelost en kennelijke zetfouten verbeterd.
Jonckheer Iohan van der Does, aen Daniel Heyns.
O Heyns, die van den Heynst dijn naem voert, deur wiens hoef
Ontspronghen is gheweest uyt 'tgrasigh Helicone
De Caballijnsche vloet: eer dat hem Glaucus sone
Den toom wierp in den mont, ontrent Pirenes gloef,
5 Waer deur u t'hans soo milt zijn wateren uyt meet,
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Als dien, voor all' ons ieught Apollo heeft verkoosen,
Om tusschen tijden sich in dansen te verpoosen:
En houden aen de lijn de dochters van Moneet;
So dickwil moy ghemaeckt, doch nimmermeer versaet,
Van een soo fraeyen rondt, en wel ghestemde sanghen,
Als ghy oft dees' geleert, oft van haer hebt ontfangen,
Ten tijden doe ghy eerst tot Leyden werdt bestaedt;
En dat ghy hebt begost te roeren Clius snair,
Met een soodanen voys, als tot lof van Corinne,
Te queelen Naso plagh, oft daer met zijn vriendinne
Cassandre was ghewoon te chieren Zannazair,
Hier van kan wesen tuygh soo menigh Hoofschen Brief,
Geschreven op de wijs van Nasoos Heroïden,
Welck 'tlicht geloof door liefd' gebracht heeft in swaer lijden
Tot nadeel van haer eer, der maeghden 'tmeeste grief,
Waer van ten deel ons wel ghebleken is de proef,
Wt Deîdamiëns brief aen Peleus soon ghesonden,
Veel sins van woorden rijck, ja van ghelijcke vonden
Als hy te vinden plagh, dien 't Geetsche landt begroef,
Noch zijnd' in 'sKeysers ban, soo verre buyten Room:
Daer noch beneffens ging een lofdicht schoon, ter eeren
Des overzeeuschen tochts, nu onlancx by ons Heeren
Den Staten 'slants ghedaen, op 'svyants kust en stroom,
En van den grooten Zeegh, daer met Gods stercke handt,
Graef Mauritz heeft gekroont, niet verre van Westenden,
Al waer men Feƚlijf 'tHooft voor d'ons den rug sagh wenden,
Voor wien so menigh Specht leyt metten neus in 't zandt.
De rest heb niet ghesien: doch wie en kan den boom
Niet kennen uyt de vrucht, en uyt den klauw den Leeuwe?
O deur vlijt en verstant, niet als men in d'ouw Eeuwe
Ghewoon was, dichter kloeck geworden in zijn droom.
En wilt derhalve niet u belghen, als ghy siet
Den draf van Alcmeens soon de Dwergen konterfeyten,
Oft op Achilles schilt met klaterbussen speyten,
Oft dat Pan Phoebus lier derf trotsen met zijn riet;
Waer meed' ick segghen wil, dat gh'u niet stooten moet,
Aen Zoïlus gheblaf, als die u hoort te laten
Genoegen, t'hebben d'eer, dat voor all' ons lantsaten,
Self Scala u op't hooft gheplant heeft Daphnes hoet.
Anno cIɔ.Iɔ.cI.
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Toelichting bij een aantal namen die niet ieder bekend zullen zijn.
1 Heynst = hengst: Pegasus die met zijn hoefslag de bron Hippokrene op de
Helicon ontspringen deed.
3 Caballijnsche vloet: een naam voor Hippokrene of Hengstebron; Glaucus sone:
Bellerophon die met behulp van Pegasus Chimaira doodde.
4 Pirenes gloef: Muzenbron te Korinthe, waar Bellerophon Pegasus wist te
verrassen.
8 dochters van Moneet: de Muzen. Moneta is een der bijnamen voor Juno. De
Muzen zijn eigenlijk dochters van Mnemosyne. De beide namen worden echter
wel verward doordat Moneta als de Latijnse vertaling van Mnemosyne
beschouwd werd.
13 Clius: Latijnse genitivus van Clio.
14 Corinne: Corinna is de naam van de jonge vrouw die een centrale plaats in
Ovidius' Amores inneemt.
16 Cassandre, Zannazair: Cassandre Marchese is de geliefde aan wie Sannazaro
(1498-1530) gedichten wijdde.
18 Heroïden: Ovidius schreef 24 Heroides of ‘Heldinnebrieven’, een reeks
gefingeerde liefdesbrieven in dichtvorm, door bekende vrouwenfiguren uit de
antieke mythologie of litteratuur aan hun minnaars of echtgenoten geschreven.
22 Deîdamiën, Peleus soon: Deïdameia is de vrouw van Peleus' zoon, Achilles.
24 't Geetsche landt: Thracië aan de Zwarte Zee, waar de Getes woonden. Ovidius
werd door de keizer verbannen naar dat gebied, waar hij gestorven en begraven
is.
30 Westenden: het slagveld van Nieuwpoort ligt vlakbij het plaatsje Westende.
31 Fellijf 'tHooft: in eerste instantie vermoedde ik dat hierin een woordspeling
verborgen zat met ene Valdez, mogelijk de naam van de/een Spaanse
bevelhebber bij Nieuwpoort, maar de aanvoerder der Spanjaarden heet Don
Francisco de Mendoza, en ook onder de lagere commandanten is geen Valdez
te vinden.
32 Specht: scheldnaam voor Spanjaard.
38 Alcmeens soon, Dwergen: In de Oudheid waren de Pygmeeën algemeen
bekend om hun kleinheid, Herakles daarentegen wordt altijd als groot en fors
voorgesteld, daarom worden ze tegenover elkaar geplaatst. Nu bestaat er een
verhaal dat de Pygmeeën eens in groten getale de slapende held wilden
verrassen, hij schrikt echter wakker en zij moeten ijlings een goed heenkomen
zoeken. Zo werden de Pygmeeën ‘zum spasshaften Symbol für die Auflehnung
kleiner Geister gegen Geistesheroen’ (gecit. in W.H. Roscher: Ausführl. Lexikon
der gr. und röm. Mythologie, III, 3290).
39 Achilles schilt: het beroemde schild van Achilles, vervaardigd door Hephaistos
en beschreven in Ilias 18, 478-608.
40 Pan, Phoebus: Pan, de uitvinder van de herdersfluit, daagde Apollo uit tot een
wedstrijd in het musiceren, die hij smadelijk verloor.
42 Zoïlus: Sofist en retor, berucht om zijn kritiek op Homerus' dichtwerken.
Prototype van kleingeestige, vitterige beoordelaars.
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44 Scala: Josephus Justus Scaliger (1540-1609), een van de coryfeeën van de
Leidse Academie. Daphnes hoet: Om aan Apollo's avances te ontkomen werd
Daphne op haar bede door de goden in een laurier gemetamorfoseerd. Haar
‘hoet’ is dus een aanduiding voor lauweren.

Daniel Heyns aen Ioncker Ian van der Does, Heere van Noortwijck.
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Nu sie ick voor gewis, wat Dichters (oudt vermeten)
Van Phoebo, door haer konst, ons hebben laten weten,
Niet anders is gheweest dan slechs een valsch bediet,
In Grieckenlandt ghebroedt, ja oock veel min als niet.
Dat hy tot zijn gheboort' hadd' Delos uytghekoren,
Om daer te moghen zijn van Coei kindt gheboren,
In't midden van de Zee, ja by de wilde strandt,
Daer baren overhoop vermorselden het landt.
Aldaer den wilden Godt, en Godt van onse landen,
Neptunus 'tEylandt g'heel omringde met zijn banden,
Aldaer de wat'ren wreet, seer hoogh in haren tocht
Bespronghen met haer schuym de vreeselijcke locht.
D'een helft houd'ic voor waer, maer 'tander is gelogen:
Want dat hy soude zijn in Delos opghetoghen,
En kan ick niet verstaen: maer dat hy by de kant
Der Zee gheboren is, dat blijckt uyt u verstandt.
Want hy in't Hollants spreeckt, en als van onse steden
Een Borgher wesend', hy komt my aen boort ghetreden
Met eenen Duytschen voys, die my het hert beroert,
En wederom den kop na zijne beecken voert.
Ick wil voortaen, ick wil Boeoten laten varen,
Met al den Grieckschen pracht, en Pindaro zijn snaren
Weer gheven, als ick sie, dat hy, die onsen gheest
End' onse konste stiert, van Hollandt is gheweest.
Een Hollander was hy, soo ick speur uyt u reden,
Maer Delos is voorwaer niet verre van dees steden,
Niet in den wijden schoot van AEgee woesten grondt,
Noch daer een ronden hoop der Cycladen op stondt.
Maer Delos is niet verr' van Catwijck af gheleghen,
Niet verr' van Leyden schoon, rontom in groene wegen,
'Tis Noortwijck nu genaemt, dat Noortwijck, daer den Helt
En Vorst van onse Konst, is Overste ghestelt.
Dat Noortwijc daer de zee, dat Noortwijc daer de baren

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

185
De sterren trotsen self, en vreeselijck op varen,
35 Door AEoli ghebiedt, dat Noortwijck daer het landt,
Als Delos hier te voor; bekroont wort van het zandt.
Daer g'heel het huysgesin van Nereüs groen benden
Al springende rontsom dwers door de Zee sich wenden,
Daer Triton met zijn schelp, daer Doris hier en daer
40 Laveert, end' sich verlust met haer volck al te gaer.
Hoe dickwils heb ick self, ick neem u tot ghetuyghen,
Ghy winden, die rontom de bladeren doet buyghen,
Hoe dickwils heb ick selfs, als ick daer ben ghegaen,
G'heel den gesteerten hoop rontom mijn lijf sien staen?
45
Hier in, segh ick, hier in, by 'tswalpen van de baren,
Jae byna in de Zee, o wonderlijcke maren,
Is voort ghekomen eerst, die met zijn wijs ghemoet,
Als Phoebus, al den hoop van Roomen wijcken doet.
Men seght, dat Venus self, die uyt die Zee ghebooren,
50 Is selver oock gheweest, doen meer als van te vooren
Te Noortwijck is ghesien, die meyskens van het landt,
Die hebben haer doen self ghenomen by de handt.
En in den dans gheleyt, Cupido quam ghestreden,
En met een bly ghelaet naer onsen kant ghereden,
55 Zijn paert was Zephirus, die doe ter tijt een kleet
Van roosen om end' om zijn vleugels hadt bespreet.
Men seght, dat hy daer oock te schepe leerde varen,
Self met de kielen scherp doorsnijdende de baren,
Hy was bepeckt, betart, als ons matroosen zijn,
60 Die ontrent Noortwijck noch gaen zeylen in den Rijn.
Men seght, dat hy daer ooc op d'Hollantsche manieren,
Zijn voeten leerd' op 't ijs, end' over die rivieren
Snel vlieghen als den wint, daer al den gantschen hoop
Der maeghdekens gaen heen, end' bieden sich te koop.
65
Hoe dickwils heeft hy ooc zijn pijlen daer vergheten,
En selve zijnen boogh al schietende versleten?
Hoe dickwils als men ginck hem soecken in dit landt,
Is hy ghevonden daer staen spelende by 'tstrandt?
Cupido manlijck kindt, Cupido die doet beven,
70 En met u soet vergif al stervende doet leven
Die maeghdekens benaut, Cupido zijt ghy wel
Indachtigh, hoe ghy daer ghespeelt hebt menigh spel?
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Hoe menichmael ghy daer dijn Moeder hebt bedrogen?
En kruypend' onder 'tlant, hebt haer daer niet bewogen,
75 Om wederom te gaen, als ghy by Iano stondt,
En hem zijn Ida gheeft met een soo kloecken vondt.
Ach wreet en lieflijc kindt, by een slangh vergeleken,
Die quetst en weer geneest, ghy hebt doen konnen spreken,
Oock Hollants acht ick wel, als Phaebus oock nu doet,
80 Die met zijn Duytschen vonck doet branden ons gemoet.
Anacreon vaert wel, vaert wel voortaen Athenen,
En ghy Romeynen oock, ick wil my van u spenen,
Als Delos by ons is, en Phoebus van dit landt,
Soo wil ick u voortaen niet nemen in de handt.
Anno cIɔ.Iɔ.cI.

(N.B. Ten overvloede herinner ik eraan dat in r. 6. Coeli vervangen is door de juiste
vorm Coei.)
Toelichting bij enkele namen.
5 Delos: eiland in de Egeïsche zee, waar Apollo als zoon van Zeus en Leto
geboren werd.
6 Coei kindt: Leto was een dochter van het Titanenpaar Coeus en Phoibe.
21 Boeoten: het landschap Boeotië waarin de Helicon gelegen is, tevens het
geboorteland van Pindarus.
27 AEgee woesten grondt: de onstuimige Egeïsche zee (vgl. ‘per Aegaeos
tumultus’, Horat. Od. III, 29 vs. 63).
28 Cycladen: reeks eilanden die a.h.w. in een kring om Delos liggen.
35 AEolus: heerser over de winden.
27 Nereus: god van de zee, gehuwd met Oceanus' dochter Doris.
39 Triton: zeegod, zoon van Neptunus en Amphitrite. Volgens Ovidius rijdt hij over
de zee, blazend op een schelp om de golven tot bedaren te brengen.
44 den gesteerten hoop: groep zeewezens met vissestaarten.
55 Zephirus: godheid van de westenwind. De wind(god)en worden vaak als
paarden voorgesteld.
75 Iano: Ianus Dousa sr.
76 Ida: de naam van de geliefde in de Latijnse liefdespoëzie uit Dousa's jonge
jaren.
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Bijlage II
Lijst van de gedichten en liederen die in handschrift toegevoegd zijn
aan het Londense exemplaar van Den Nievwen Verbeterden Lusthof
In The British Library te Londen bevindt zich een derde druk van Den nievwen
verbeterden Lusthof, z.j. maar in 1607 te Amsterdam verschenen, waarin op enige
blanco bladen een twintig Nederlandse gedichten en liederen bijgeschreven zijn.
De signatuur van het boek is: Printed Books 11556. bbb.8. Hier volgen de titels of
opschriften, de wijsaanduidingen, de omvang, eventuele ondertekening en de
beginregel(s).
1 Dousa. Aen Daniel Heyns. 44 rr. Ondertek.: I.D.
‘O Heijns die van den heynst u naem voert door wyns hoef’
2 Heijns Aen Janus Dousa. 84 rr. Ondertek.: D.H.
‘Nu sije ick voor gewis dat al wat de Poeten’
3 Lof voor Joannes Secondus. 44 rr. Ondertek.: D.H.
‘Het oude Roemsche Ryck al hemelsche verstanden’
- Dit gedicht is niet van Daniel Heinsius, maar van Jan van der Does, zie noot
17. 4 Waerschouwinge voor Cupidos macht ende onmacht. 80 rr. Ondertek.: D.H.
‘Cupido creech eens Lust, om eene buijt te haelen
Hij maeckte zijnen gang ontrent de Leijtse paelen’
- Als dit gedicht inderdaad van Heinsius zou zijn - vgl. echter nr. 3 - dan kan
het toegevoegd worden aan de Bibliografie van Heinsius' Hollandse poëzie in
W.A.P. Smit, De dichter Revius, Amsterdam 1928, repr. Utrecht 1975. 5 Tot den Leser. 5 × 8 rr. Gedateerd 1610 3-2.
‘Wie des Lieffdes brant, en sweet Noijt en heeft gevoelt van binnen’
6 Een Klaech Gedicht. 216 rr., bestaande uit vijf gedeelten van ongelijke omvang.
‘Een diepen fantasij verwerdt in mijn gedachten,
Is die mij staech bij blijft, en bij mij gaet vernachten:’
7 Apollinis Liefde tot Daphne, op de voijse van Brande Schoelapperken. 18 × 6
rr.
‘Waer heen vlucht ghy o Daphne, waer door deese woeste paeden, Vreest ghy
niet dat u teere been de Distelen sullen schaeden,’
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8 Een Nieuw Liedt op de wyse vanden Enghelse Fortuijn. 5 × 4 rr.
‘Als men het hooft van die bedroeffden Maen,
Des nachts verdooft siet achter wolcken gaen,’
Daaronder een vierregelig rijmpje.
9 (Zonder titel). Op de wijse Il est vraij je le confesse. 8 × 8 rr.
‘O snel vliegende gedachten
Wat ist dat gy denkt?’
Daaronder een tweeregelig rijmpje.
10 (Zonder titel) 7 rr. Onderaan: God weet wie. En oock wanneer.
‘D'een heeft lust in danssen en springen
D'ander heeft lust in Strijden en Vechten’
11 (Zonder titel) Brande Guinee. 6 × 8 rr.
‘Bijstant mij biet o fleur der vrouwen
aensiet doch u dienaers pijn’
12 Gedicht wt Last van minne. Stemt met zijn beginne. 4 × 8 rr. Onderaan: vive
Lamour.
‘Reden gheeft my raet expert
Wat ick doen off laten zal’
13 Chanson Amoureus Sur le chant de son commencement. 5 × 8 rr.
Onderaan: Comme Dieu vouldra.
‘Il est vraij je le confesse (vgl. nr. 9)
je suis amoureux’
14 Een Devoot Gebet voor de jonge Dochters. 16 rr. Onderaan: Ainsij soit il.
‘O Cupido der minnaers Vader
alleen mijn Leyder en berader’
15 Amoureus liedeken op de wijze Het vier brant zeer, 4 × 5 rr.
‘Cupidos cracht’ regneert in mijn gedacht
Dach ende nacht ‘Ley ick geheel versmacht’
16 Liedeken op de vois: mijn droefheijt moet ick klagen. 6 × 8 rr.
Onderaan: Pour parvenir j'endure.
‘Schoon lief hoe mach het wesen
Dat ghij dus blijft versteendt’
17 Drie sonnetten. Onderaan: Den tijdt is kostelijck.
1. ‘Der Goeden groote cracht (waer door sij haer beroemen,’
2. ‘Het Aerdtrijck was verheucht, de vogels paer en paer’
3. ‘Dat loose Venus kindt den groten Godt der Minnen,’
18 Sonnet tot den Aenschouwer deses Boucxs.
‘Als Reghen Storm, en windt Sneeuw Hagel s'menschen sinnen’
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Een voorlopig onderzoek, verricht door de heer A.E. Jacobs, mijn assistent, of deze
gedichten en liederen voorkomen in: Druyven-Tros der Amoureusheyt, 1602 (ed.
P.J. Meertens, 1929); Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught, 1608, 1610 (ed.
L.M. van Dis en Jac. Smit, 1955); Apollo of Ghesangh der Musen, 1615; T'Vermaeck
der Ieught, 1616, of de 4e druk van Den nievwen Lusthof, z.j., levert een negatief
resultaat op, behalve dat, zoals meegedeeld, Heinsius' gedicht voor Van der Does
in de Bloem-hof staat en de Lof van Secundus in Apollo. Raadpleging van Florimond
van Duyse, Het oude Nederlandsche lied en het Volksliedarchief te Amsterdam leidt
tot dezelfde uitkomst. De overgrote meerderheid van de teksten lijkt dus tot nu toe
onbekend te zijn. Van de melodieën kan dat niet gezegd worden, daar er een paar
zeer veel gebruikte zijn, als ‘Engelsche Fortuyn’ en ‘Schoe(n)lapperken’.
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Willem Breekveldt
*
Vorderingen in de Wolff-en-Dekenstudie
Reeds zien wij terug op 175 jaar Wolff-en-Dekenstudie. Toen de beide schrijfsters
in november 1804 kort na elkaar waren overleden kwam er, zoals vanzelf spreekt,
een reeks gedachtenisbijeenkomsten en in memoriam-geschriften los; dat had nog
niet zoveel met onderzoek te maken. Maar meteen ontstond ook het plan voor een
zo volledig mogelijke biografie. Jacobus Scheltema (1767-1835) gaf het voornemen
hiertoe te kennen in de Algemeene Konst- en Letter-Bode van 23 nov. 1804, en
begon bij gewezen kennissen van de schrijfsters inlichtingen op te vragen. Een paar
brieven over dit project zijn nog te vinden in de KB (signatuur 134 A 8).
Verder is hij blijkbaar niet gekomen. Zo werd de gelegenheid verzuimd, een
biografie te maken op grond van ooggetuigenverklaringen. Zeker zou Scheltema,
naar de gewoonte van de tijd en volgens zijn eigen breedsprakige verhandelingenstijl,
ons op menig lief cliché hebben getracteerd, waar wij vlasten op exacte informatie.
Toch had hij door onverwijld een goed gedocumenteerde biografie op te stellen aan
de Wolff-en-Dekenstudie een grote dienst kunnen bewijzen; minstens deze dat zijn
studie de weg had kunnen vrijmaken voor onderzoek dat een meer onmiddellijke
betrekking onderhield met het scheppend werk van de schrijfsters.
Maar het liep anders. Toen in de tweede eeuwhelft de Wolff-en-Dekenstudie weer
aanwakkerde, moest de biografie nog altijd geschreven worden. Men kon inmiddels
niet meer profiteren van ooggetuigen. Er waren nog alleen documenten, en die
waren verspreid

*

Besprekingsartikel naar aanleiding van P.J. Buijnsters, Bibliografie der geschriften van en
over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht, Hes Publishers, 1979, 227 p.; 16 p. foto-illustratie
op kunstdrukpapier; gebonden in linnen, met goudopdruk; stofomslag in vierkleurendruk, met
portretten van de schrijfsters. Prijs ƒ 95. -.
Titels die in deze bibliografie voorkomen, worden aangeduid als ‘Buijnsters nr. nn’.
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geraakt. En zo zien we Wolff en Deken in de tweede helft van de negentiende eeuw
een typisch object worden voor literarische ‘antiquarians’, die documenten
verzamelden en op een rijtje legden, en elkaar signalen gaven via het tijdschrift De
Navorscher. De boekhandelaar Frijlink stelde uit bio- en bibliografische gegevens
en wat illustrerend bloemlezen in 1862 een eerste monografie samen. Vervolgens
werd het leeuwedeel van de Wolff-en-Dekenstudie een tijdlang geleverd door de
naarstige Dyserinck (1835-1912), die als geen ander vóór hem verzamelde,
evalueerde en concludeerde. In 1892 begon ook hij aantekeningen te maken als
voorbereiding voor een monografie over Wolff en Deken (Buijnsters nr. 615), maar
hij bracht die niet tot stand. Wel kon hij in 1904 een kloek boekdeel correspondentie
uitgeven. Ook de catalogussen bij de herdenkingstentoonstellingen van 1884 en
1895 (Buijnsters nr. 329 en 348) hielden vooral vorderingen in met betrekking tot
de documentatie. Het waren allemaal nog steeds bouwstenen voor een biografie.
Pas in 1912 kwam een - voortreffelijke - monografie over Wolff en Deken, hun
leven en hun werk, van de pers, geschreven door Johanna W.A. Naber. Toen waren
de schrijfsters al ruim honderd jaar dood.
Dit is een eenzijdige beschrijving: de opstellen van Busken Huet, de
Sara-Burgerhart-editie van Knappert, de studies van Moquette en Ghijsen kan
niemand voorbijzien. En toch - als we na bijna tweehonderd jaar terugkijken op de
afgelegde ontdekkingstocht, dan valt het op, in hoe belangrijke mate de
Wolff-en-Dekenstudie gefixeerd is gebleven op de archivalia, en dat het werk, op
Sara Burgerhart na, niet wordt gekend; dat geeft geen reden tot grote voldoening.
Nog altijd begrijpen wij de taalvormen van Wolff en Deken niet, en we zijn onbekend
met hun poetica; we hebben een gebrekkige kijk op hun plaats in de literaire
achttiende eeuw en moeten gissen naar de draagwijdte van hun gedachten. Eigenlijk
lijkt alleen de biografie, waar reeds Scheltema zich over boog, voldoende en
adequate aandacht te hebben gekregen. Voor het overige moeten we vaststellen
dat de ‘geistesgeschichtliche,’ literairhistorische en formeel-literaire vraagstellingen
waarin het werk van Wolff en Deken moet worden betrokken, altijd weer sneller
verschoven zijn dan
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de Neerlandicus kon bijhouden. Nauwelijks minder dan honderd jaar her hebben
we nu opnieuw het gevoel aan het begin van de Wolff-en-Deken-studie te staan.
En het begin van het begin is wederom: de verzameling en beschrijving van het
relevante materiaal.
Als er onder de Nederlandse ‘dix-huitièmistes’ iemand is die telkens weer
benadrukt dat beschrijving van het materiaal de eerste urgentie is, dan wel Buijnsters.
En als onvermoeibaar werker levert hij al jaren lang meer dan zijn deel aan het
invullen van lacunes. Ik hoef dat niet te illustreren. Maar het mag met respect worden
opgemerkt dat hij op dit moment praktisch in zijn eentje de nieuwe Betje Wolff-golf
draagt: zijn artikelen over deze materie sedert 1970, zijn openbare les van 1971,
worden nu gevolgd door een bibliografie, een schrijversprentenboek, een Sara
Burgerhart-editie, en binnen afzienbare tijd een herziene uitgave van de
correspondentie.
Als vele andere Wolff-en-Dekenstudiosi werkt Buijnsters in dit domein deels met
de interesse van de verzamelaar; hij werd door erfenis van H.A. Höweler samen
met zijn echtgenote eigenaar van een rijke Wolff-en-Dekenverzameling, die hij
sindsdien behoedt en uitbreidt. Dit bezit zal het werk aan de bibliografie die ik hier
te bespreken heb, ongetwijfeld hebben gestimuleerd.
De bibliografie is als volgt ingedeeld (ik nummer de rubrieken, om straks
makkelijker te kunnen refereren):
1. Gedrukte werken van Elizabeth Wolff-Bekker
a. afzonderlijke uitgaven
b. tijdschriftbijdragen
2. Gedrukte werken van Aagje Deken
a. afzonderlijke uitgaven
b. tijdschriftbijdragen
3. Gedrukte werken van Elizabeth Wolff-Bekker en Aagje Deken
a. gezamenlijke publikaties
b. bloemlezingen uit hun werk
4. Apocriefe werken van Elizabeth Wolff-Bekker en/of Aagje Deken
5. Geschriften over Elizabeth Wolff-Bekker en/of Aagje Deken
a. contemporaine reakties
b. latere studies en beschouwingen
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6. Beknopte inventaris van de bewaarde handschriften
a. correspondentie
b. overige handschriften
7. Bijlage I: Wolff-en-Dekeniana (portretten, memorabilia enz.)
8. Bijlage II: geschriften van Adrianus Wolff

Uit het overzicht van de inhoud wordt waarschijnlijk voor menigeen al duidelijk dat
de contour van deze bibliografie iets dankt aan de geschiedenis; de begrenzing
ervan was misschien anders uitgevallen zonder het voorbeeld van Frijlink en de
catalogussen van 1885 en 1895. De vraag waarom er mede een lijst wordt gegeven
van de werken van ds. Wolff bijvoorbeeld, kan alleen vanuit de geschiedenis van
de Wolff-en-Dekenstudie beantwoord worden. Praktisch gesproken dient deze
toevoeging geen enkel doel.
Zoals het echter geworden is, is dit werk een persoonsbibliografie van drie auteurs,
waarvan er één sommige auteurschappen deelt met elk van de twee anderen.
Toegevoegd zijn een rubriek apocrypha; voorts een opsomming van de reacties die
de auteurs aan hun tijdgenoten ontlokten, overgaand in een lijst van latere studies.
Tenslotte een opsomming van handschriftelijk en ander documentatiemateriaal.
Gelukkig gevolgd door een aantal registers.
Het geheel omvat 227 pagina's, en is van een onvoorstelbare rijkdom, vooral in
die rubrieken die oude drukken beschrijven. Duizenden gegevens zijn er in
samengebracht: titelbeschrijvingen, inhouds-analyses, bijzonderheden van allerlei
aard, vermeldingen van recensies, vindplaatsen. Er zijn vele bibliologische problemen
aan de orde gesteld en/of van een scherpere contour voorzien. Ik denk hier
bijvoorbeeld aan de Santhorstsche Geloofsbelydenis en aan de Economische
Liedjes. Een tot nu toe onopgemerkte Duitse Sara-Burgerhart-vertaling werd
opgespoord (Buijnsters nr. 168, aanwezig in de KB Den Haag. Zelf gaan kijken is
toch blijkbaar onvervangbaar als onderzoeksmethode!). Verrassend is ook dat het
aantal bekende brieven sedert Dyserincks editie van 1904 met 48 is gegroeid. Wel
zijn daarvan 20 brieven gericht aan Wolff of Deken, die dus vielen buiten het criterium
van Dyserinck; maar dan resteert altijd nog een netto-groei van 28 nummers, waarvan
het merendeel door
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Buijnsters en zijn medewerkster mevrouw Geerdink boven water werd gebracht.
In de rubrieken 6b en 7 is de toestand minder vrolijk: zo menig Wolffum en
Dekenianum blijkt al te zijn weggespoeld (PB Zeeland) of gestolen (Museum
Midden-Beemster). Niettemin is het nuttig dat er een lijst van bestaat. Kunstschatten
en curiosa komen allicht eerder terug wanneer er hardnekkig naar wordt uitgezien.
De eerste vreugde die een publikatie als deze opwekt, is dat ze zo sterk stimuleert.
De verzamelaars vergelijken hun eigen bezit met de beschrijvingen van Buijnsters,
de besprekers trekken de bibliotheken in; de eerste reacties en aanvullingen bereiken
reeds de auteur. Zo hoort het te gaan.
In het volgende hoop ik ook nog een paar aanvullingen te doen opmerken, maar
niet dan nadat ik de auteur van harte heb dank gezegd voor zijn rijke en stimulerende
werk.
Wat de hoofdindeling van de gehele bibliografie betreft, heb ik alleen een opmerking
over de plaats van rubriek 5b. Die valt middenin de opsomming van 18e- en
vroeg-19e-eeuwse titels. Dat komt doordat ze is opgevat als een vervolg op de
contemporaine reacties. De bruikbaarheid van het geheel wordt hierdoor thans niet
geschaad, omdat de auteur doornummert, door alle rubrieken heen. Later echter,
wanneer er aanvullingen moeten komen, zullen die naar verwachting toch het talrijkst
zijn in de rubriek ‘latere studies en beschouwingen’. Voor de doornummering had
het daarom een voordeel kunnen betekenen, wanneer de bibliografie met rubriek
5b was geëindigd.
Ten aanzien van de 18e- en vroeg-19e-eeuwse drukken - de produktie van Wolff
en Deken, die van ds. Wolff, de apocrypha en de contemporaine reacties - draagt
de bibliografie het karakter van een check-list; doel is, dat de gebruiker door hem
aangetroffen titels snel kan identificeren. ‘Daarbij is voor 18e-eeuwse drukken
uitgegaan van de quasi-facsimile-methode volgens Philip Gaskell's A New
Introduction to Bibliography (Oxford 1972) [...]’, verklaart het Voorbericht.
Merken we eerst op dat Buijnsters niet alleen 18e-eeuwse en
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vroeg-19e-eeuwse uitgaven, maar ook sommige 20e-eeuwse nadrukken van de
werken van Wolff en Deken volgens de quasi-facsimile-methode beschrijft: zie de
nrs. 24, 46a, 52 en 125. Hier vermeldt hij ook waar de editie wordt aangetroffen;
kortom, hij behandelt ze als 18e-eeuwse drukken. Bij de Sara Burgerhart-edities
houdt hij zo te zien met ingang van de editie-Stellwagen op met het maken van
quasi-facsimile-titels, en vanaf de eerste druk van de W.B.-editie (nr. 139) wordt
ook geen vindplaats meer gemeld. Incidenteel komt zelfs in de annotatie een trekje
van quasi-facsimile-beschrijving voor. Zo althans verklaar ik de cursivering Proeven
bij de inhouds-analyse van nr. 43.
De vaste indeling van de beschrijvingen in de rubrieken die we nu bekijken is
aldus (ik nummer de onderdelen weer, om makkelijker te kunnen refereren):
1a. Quasi-facsimile-afschrijving van de lettertekens, typografische toevoegingen
en prenten op de titelpagina
1b. In hetzelfde corps, maar op een nieuwe alinea, gegevens over formaat en
paginering; omtrent prijs; omtrent vermelding in bestaande bibliografieën; en
soms nog een heleboel meer
De rest van de beschrijving is gezet in een kleiner corps.
2. Na een witregel, inspringend, de inhouds-analyse
Op gewone zetbreedte volgen, telkens na een witregel
3. bijzonderheden, waarin allerlei annotaties
4. handschrift, indien bekend
5. bespreking, een opsomming van gevonden recensies, meestal, maar niet altijd,
beperkt tot besprekingen uit de tijd van publikatie
6. aanwezig, vermeldingen van bibliotheken waarin de titel aanwezig is.
Slechts in het voorbijgaan wil ik aanstippen dat Buijnsters een enkele keer een steek
laat vallen bij het afschrijven van een titelpagina, of dat de onuitbanbare zetduivel
hem heeft afgetroefd. Ik noteerde bijvoorbeeld:
ad nr. 60: ZANGODIN. lees ZANGGODIN.
ad nr. 77: VIER DEELEN. lees VIER DEELEN,
ad nr. 187: Hier ontbreekt in het impressum, tussen plaats en jaar, de naam van
de uitgever.
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Zulke foutjes worden wat mij betreft ruimschoots afgedekt door Buijnsters' motto I
should hate... enz.
Ad nr. 64: Buijnsters geeft op J.L.E. de POUILLY. Het ex. UBA 2349 B 26 heeft
J.L.E. DE POUILLY. Ben ik de ontdekker van een variant?
Ad nr. 705: Buijnsters schrijft af Predikant in de Beemster. UBA Broch. 731-1
heeft Predikant in de Beemster. Ben ik de ontdekker van nog een variant? Of is de
beschrijving niet altijd nauwkeurig genoeg?
Maar er zijn systematische afwijkingen van Gaskell's regels. Buijnsters heeft de
gewoonte om klein kapitaal, wanneer het voorkomt in één regel met groot kapitaal,
weer te geven door onderkast. Gaskell (1972) geeft hem hiertoe geen verlof. Dat
zou ook paradoxaal zijn, omdat bij een quasi-facsimile-afschrijving primair wordt
uitgegaan van de vorm van de letter, en niet van de grootte.
Zo vindt men bij Buijnsters als beschrijving van nr. 250:
HEER-OOM | MET DE | GARD, | EN | De HOEREWAARDIN, | Twee
Anecdoten, uit den zelfden hoek, als | de Menuet en Dominees Pruik, |
By wyze van Brief, | [enz.];
5

terwijl het door mij geraadpleegde ex. UBA 428 D 4 ) heeft:
HEER-OOM | MET DE | GARD, | EN | De HOEREWAARDIN, | TWEE
ANECDOTEN, uit den zelfden hoek, als | de MENUET en DOMINEES PRUIK,
| By wyze van BRIEF, | [enz.]
Ik neem nu maar aan dat we toch dezelfde editie hebben gezien. Echter, het is
principieel ongezond wanneer men bij het gebruiken van een bibliografie, iets ‘maar
moet aannemen’.
Buijnsters meet gravures en typografische vignetten doorgaans niet op. Andere
grafische tekens duidt hij weinig exact aan; de ‘dubbele lijnen’ van nr. 127 worden
in nr. 77 aangeduid als ‘dubbele balk’ en in nr. 32 als ‘balk’. In alle drie de gevallen
wordt de kaderlijn bedoeld die bij Fredson Bowers (1962, p. 148) Oxford rule heet.
Bij een titelpagina in twee kleuren geeft Buijnsters, zoals nr. 10 ons toont, niet
exact op wat rood, wat zwart is afgedrukt. Evenmin meldt hij dat - bijvoorbeeld - nr.
169 is gezet in een Gotisch lettertype.
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Ik kan het voorts niet eens zijn met zijn beschrijving van heruitgaven bij dezelfde
uitgever. Van nr. 2 wordt meticuleus de titelpagina afgeschreven. Voor de tweede
uitgave van hetzelfde werk moeten we het doen met deze beschrijving:
3. - Te Hoorn, by T. TJALLINGIUS, 1772. 24 pp.; ander zetsel.
De beschrijving toont niet dat Hoorn is gecursiveerd; dat in deze uitgave wel is
gepagineerd; dat het impressum wederom op de laatste bladzij staat. Dat de tekst
van de titelpagina in allen opzichte gelijk is aan die van de eerste uitgave, moeten
we maar geloven. In elk geval heeft mijn exemplaar van nr. 3 niet VREUGDE
GROET, maar VREUGDEGROET. Ik zou naar Nijmegen, Leeuwarden of Vlissingen
moeten reizen om te zien of er al dan niet verschillen zijn met de titelpagina van nr.
2.
Op de volledig beschreven eerste uitgave van de Zedenzang van 1772 (Buijnsters
nr. 18) volgt als nr. 19
- - - Tweede druk. Hoorn, T. Tjallingius, 1772. 16 pp.
2

Ik noteerde dat het ex. UBA 1308 C 10 ) heeft:

TWEEDE DRUK.
Heb ik een andere editie gezien? Vermoedelijk niet, want iets - wat? - zegt mij
dat Buijnsters bij nr. 19 geen quasi-facsimile-beschrijving bedoelt te geven. Iets
dergelijks vind ik bij vergelijking van Buijnsters nr. 34 en 35.
Door zulke praktijken tast Buijnsters de opzet van zijn eigen beschrijvingssysteem
aan. Dat is er immers op gericht in alle gevallen een eenvoudige ja/nee-beslissing
mogelijk te maken inzake de identiteit van titels. In plaats daarvan bleef ik zitten met
vele ambiguïteiten. Dat leidde eerst tot verwarring, toen tot moedeloosheid.
De nrs. 208-217 zijn in het geheel niet beschreven volgens de
quasi-facsimile-methode. Waarom niet? Nr. 22 is wel beschreven volgens die
methode, hoewel de auteur betuigt dat hij er nooit een exemplaar van heeft gezien.
Hoe kan dat?
Een fout, aangetroffen op een titelpagina, wordt in nr. 32 verbeterd. Maar in nr.
52 niet. Gevolg is weer dat ik niet kan zien of QUATRIEM in nr. 167 een fout is van
de beschrijver of van de titelpagina.
Buijnsters houdt zich niet aan de regel dat teksthaken in een titel-
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beschrijving uitsluitend een opmerking van de beschrijver mogen bevatten. Bij de
beschrijving van de romans levert dat een leesmoeilijkheid op. In nr. 127 wordt een
misverstand mogelijk nog voorkomen door de spelling Niet vertaalt., met een t. Maar
in nr. 173 en nr. 190 is het misverstand onontwijkbaar, en het deed zich dan ook
prompt voor toen ik die beschrijvingen te lezen gaf aan een ervaren bibliograaf, die
weinig weet van Wolff en Deken. Overigens, in mijn exemplaar van nr. 174 hebben
alleen het eerste en het tweede deel [Niet vertaalt.]. De overige hebben [Niet
vertaald.]. En wat staat er nu werkelijk op de titelpagina van Buijnsters nr. 176?
1b, de tweede alinea van de titelbeschrijving, zou naar mijn smaak alleen gegevens
moeten bevatten die uit de editie blijken, zoals formaat en paginering. Bijzonderheden
over de prijs - en de hogere prijs voor exemplaren ‘op best Schryfmediaan’ -, die
ontleend zijn aan uitgeversmededelingen achterin sommige uitgaven, dienen
verzameld te worden in de annotatie. Incidenteel wordt hier een latere prijsverhoging
gemeld; incidenteel hoe de band eruit ziet (nr. 175, 192). Wat betekent dat laatste?
Is een editie in een ander omslag bibliografisch niet identiek? Geldt dat dan niet
voor bijvoorbeeld nr. 171? Bij nr. 79-81 wordt toegevoegd ‘met sluitvignetjes’. Maar
er zijn toch veel en veel meer edities die sluitvignetjes hebben? Of is geïmpliceerd
dat bijvoorbeeld nr. 9 ze niet heeft? Dan is mijn exemplaar van nr. 9 niet door
Buijnsters beschreven.
Ook voor een buitenstaander op het gebied van de bibliografie, als ik ben, is het
onmiddellijk voelbaar dat de informatiewaarde van een titelbeschrijving daalt wanneer
het systeem waarbinnen ze functioneert, niet volstrekt eenduidig is. Juist op
consequentie en het volhouden daarvan wordt door Gaskell evenzeer als door
Fredson Bowers telkens weer de nadruk gelegd. De bibliograaf werkt nu eenmaal
altijd op het scherp van de snede, en de enige manier waarop hij zijn bedrijf kan
rechtvaardigen, is absolute consequentie.
Te sterker moet dit worden benadrukt, nu Buijnsters de quasi-facsimile-afschrijving
van de titelpagina als enig instrument geeft voor de identificatie van titels. Een
collatieformule voor de katernopbouw ontbreekt. In het licht van Gaskell's
voorschriften vind ik
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dat wonderlijk. Is de quasi-facsimile-afschrijving van titelpagina's - en dan nog met
enige vrijheid gehanteerd - geïsoleerd van andere bibliografische kenmerken werkelijk
voldoende? Is het zelfs maar de eerste keus? Ik voor mij had al dit ingewikkelde
zetsel gaarne gegeven voor een adequate collatie, liefst vergezeld van een
consequente signalering van de positie van drie katernsignaturen per deel. Dit had
een betere opstap kunnen betekenen voor verder bibliografisch onderzoek.
Ieder die thans in Nederland een ‘check-list’ van oude drukken maakt, zou er
mijns inziens goed aan doen, die op te zetten volgens de in 1977 verschenen
Handleiding voor de medewerkers aan de STCN, reeds in Dokumentaal van 1978
door Van Selm gesignaleerd. Zo zou een nuttige aansluiting worden verkregen op
het nationale beschrijvingsproject voor oude drukken. Welnu, de STCN acht de
collatieformule voor de katernopbouw kennelijk een meer adequaat hulpmiddel ter
identificatie van edities dan de quasi-facsimile-afschrijving van titelpagina's.
Ter illustratie van wat ik bedoel met de onzekerheden die voortkomen uit een niet
consequent volgehouden beschrijving, wijs ik op de nrs. 25-29, de verschillende
edities van de Santhorstsche geloofsbelydenis. Nr. 25, maar dat terzijde, is als
titelbeschrijving onjuist. Alleen het eerstbeschreven item geeft een titelpagina weer;
de twee volgende zijn vervolg-titels, die systematisch thuishoren in de
inhouds-analyse. De nrs. 25, 26 en 27 worden volgens eenzelfde stel kenmerken
van elkaar onderscheiden: lettervormen, verdeling van het zetsel, sluitvignetten. Bij
nr. 28 en 29 stoelt de beschrijving opeens op heel andere criteria, meer in
overeenstemming overigens met moderne bibliografische methoden: collatie en
positie der katernsignaturen. Helaas is het juist door die niet op elkaar aansluitende
beschrijvingen niet gemakkelijk een exemplaar te identificeren. Aan mededelingen
als ‘ander zetsel’ heb je eigenlijk niets. Vermoedelijk heb ik tot nu toe twee edities
gevonden die aan geen der beschrijvingen voldoen. Maar of ze niet identiek zijn
aan een van de beschreven exemplaren zal ik pas met zekerheid kunnen zeggen
na ze zelf te hebben vergeleken. Dat is toch niet de bedoeling van een bibliografie?
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De foto's laten het hier ook afweten. In het algemeen vind ik de keuze van het
illustratiemateriaal, hoe aardig ook om naar te kijken, willekeurig. Waarom wordt
nergens het formaat opgegeven van het origineel? In het geval van de Santhorstsche
geloofsbelydenis zou een volledige serie foto's van de titelpagina's en de slotpagina's
van de nrs. 25-29 wellicht uitsluitsel kunnen geven over de verschillen tussen de
edities. Maar we krijgen alleen foto's te zien van de exemplaren uit Buijnsters' eigen
verzameling.
De bezwaren die ik heb opgesomd hangen samen met mijn overtuiging dat
Buijnsters wezenlijk gelijk heeft wanneer hij stelt dat de Wolff-en-Dekenstudie een
nauwkeurige beschrijving van het materiaal niet kan ontberen. Alle tijdens het leven
van de auteurs verschenen edities verdienen onze grootste aandacht.
Het is dan ook eigenlijk te betreuren dat Buijnsters niet volledig is in de opsomming
van vindplaatsen. Ik kan er niet achter komen waar zijn selectie van vindplaatsen
op berust; vermoedelijk is ze in eerste aanleg gebaseerd op vermeldingen in de
Centrale Catalogus. Ik heb de indruk dat daarnaast wel steeds de aanwezigheid in
de KB wordt gemeld; wellicht is Buijnsters ook compleet in het noemen van zijn
eigen bezit.
Ik zou met name wel willen weten wat de uitdrukking ‘alle beschrijvingen berusten
op autopsie, tenzij anders vermeld’ in het Voorbericht nader inhoudt. Heeft Buijnsters
de exemplaren van de bibliotheken die hij noemt alle gezien en vergeleken, en
daaruit een ‘ideal copy’ geconstrueerd, die hij tenslotte heeft beschreven? Het lijkt
me dat hij zover niet is gegaan; het check-listkarakter van zijn bibliografie bracht
dat ook niet mee. Maar dat betekent dan dat hij exemplaren heeft beschreven,
eerder dan edities. In het belang van het vervolg van het onderzoek zou het derhalve
zin gehad hebben wanneer hij, bijvoorbeeld door cursivering, in de rubriek aanwezig
had aangegeven welk exemplaar was afgeschreven. Dit is een zeer principieel punt
en ik zal bijna de gehele rest van dit artikel gebruiken om te laten zien welke gaten
er vallen in een bibliografie die niet is gebaseerd op de bestudering van een zo groot
mogelijk aantal exemplaren.
Van één universitaire bibliotheek heeft Buijnsters in het geheel
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geen nota genomen: die van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Slechts heeft hij
ooit schriftelijk gevraagd of men ook handschriften van Wolff en Deken bezat; het
antwoord daarop moest ontkennend zijn. Nu wil het geval dat de V.U.-collectie onder
het trefwoord Wolff-Bekker nog niet is opgenomen in de C.C. Toch vind ik het weinig
elegant dat Buijnsters de V.U. geheel voorbij is gelopen. (Blijkbaar vind ik onder
meer ook nog dat een bibliograaf elegant moet optreden!)
De V.U. bezit, voor wie het bij wil schrijven, van Wolff en Deken aan 18e- en
vroeg-19e-eeuwse drukken Buijnsters' nummers 1, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 27, 28,
30, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 47, 57, 58, 60, 64, 67, 71, 73, 94, 96, 110, 113, 115,
116, 117, 120, 123, 127, 128, 129, 171(2 ×), 173(2 ×), 187(2 ×), 189, 190(2 ×), 192,
193. Veel daarvan is afkomstig uit de collectie-Buisman.
Voor Buijnsters waren de V.U.-exemplaren van zijn nrs. 123 en 171 leerzaam
geweest. Het V.U.-exemplaar van Buijnsters nr. 123, signatuur XN 5689. -, is naar
de beschrijving te oordelen gelijk aan het door Buijnsters bijzonder geachte Utrechtse
exemplaar. Misschien is het voorkomen van titelpagina's van zowel Allart als Van
Cleef dan toch meer geweest dan een incidentele afwijking. Het bijzonder fraaie,
van Buisman afkomstige V.U.-exemplaar van Buijnsters nr. 171, signatuur TV
10030xx, is compleet, nergens afgesneden, en steekt in de ‘printer's boards’; maakt
dus een goede kans om samen te vallen met de ‘ideal copy’. Blijkens zijn beschrijving
van de nrs. 124 en 192 hecht Buijnsters aan zulke exemplaren wel belang.
Omdat ik in Amsterdam werk, heb ik mijn controles op Buijnsters' beschrijvingen
verder vooral verricht op de UBA, hoezeer ook gehinderd door het feit dat de
cataloguskaarten met hoofdwoord Wolff-Bekker daar laatstelijk door de mensenhaters
op volgorde zijn gezet.
De UBA heeft aan werken van Wolff en Deken aanzienlijk meer dan Buijnsters
vermeldt. Exemplaren die Buijnsters' beschrijvingen hadden kunnen aanvullen,
maar zelfs ook door hem gemiste edities.
Zo bezit UBA een exemplaar, of minstens een half, van
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Buijnsters' onvindbare nr. 132; signatuur 707 H 4. Ik geef, quasifacsimile, de
titelpagina's weer:
HISTORIE | VAN | MEJUFVROUW | SARA BURGERHART. |
UITGEGEVEN DOOR | E. BEKKER, WED. DS. WOLFF, | EN | A. DEKEN.
| [lijn] | Eerste Deel. | [lijn] | [typografisch vignet 24 × 32 mm] | TE
AMSTERDAM BIJ | MARTINES GASTMAN. | 1840. |
o

kl 8 : X, 281 p.
HISTQRIE [sic] | VAN | MEJUFVROUW | SARA BURGERHART. |
UITGEGEVEN DOOR | E. BEKKER, WED. DS. WOLFF, | EN | A. DEKEN.
| [lijn] | Tweede Deel. | [lijn] | [typografisch vignet 17 × 25 mm] | TE SNEEK,
BIJ | P. JOLING, Oz., & COMP. | 1836. |
o

kl 8 :
296 p.; p. 103-105 abusievelijk genummerd 203-205
De moeilijkheid bij het traceren van deze titel, die door Buisman onder nr. 2518
foutief wordt beschreven, is waarschijnlijk geweest, dat hij niet voorkomt in Brinkmans
Naamlijst van 1858. De C.C. vermeldt deze uitgave echter wel, zij het enigszins
cryptisch. Als voorkomend in de UBA geeft de C.C. een Sara Burgerhart-editie met
impressum: Amsterdam, Sneek, 1840, '36. Het betreft overigens een uitgave met
een lage status, onderdeel van het meer sombere deel van de Sara
Burgerhart-receptie.
Waarschijnlijk was het niet meer dan een stom ongeluk dat in 1836 tegelijk bij
Immerzeel te Amsterdam en bij Joling te Sneek een nieuwe editie van Sara
Burgerhart werd uitgegeven. Immerzeel heeft mogelijk niets geweten van de plannen
van zijn vrij obscure Sneekse confrater. Deze op zijn beurt had een agressieve
manier van uitgeven. Hij ging er in zijn praktijk van uit dat de nieuwe kopywet van
1817, die de kopyrechten deed vervallen 20 jaar na de dood van een auteur, ook
terugwerkende kracht bezat, en het hem dus vergunde auteursrechten van vóór
1817 te negeren, als de auteurs maar lang genoeg dood waren. In 1837, toen over
een soortgelijk geval twist ontstond met de firma Suringar - het ging om een
schoolboekje van 30 cent - stelde de rechter Joling in het ongelijk (Kruseman,
1886/87, I, p. 139-141).
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Immerzeel, die blijkens het feit dat hij de platen van Buijs kon afdrukken op dat
ogenblik in het bezit moet zijn geweest van het uitgave-recht, heeft Joling niet voor
de rechter gesleept. Maar hij was hem commercieel wel steeds een slag voor. Het
Nieuwsblad voor de Boekhandel van 4 mei 1836 meldt dat in de afgelopen week
het eerste deel is uitgekomen van een nieuwe Sara Burgerhart-editie, bij J. Immerzeel
jr. te Amsterdam. Jolings eerste deel wordt pas vermeld in het Nieuwsblad van 20
juli. Het is aannemelijk dat Immerzeel, door drieëneenhalve maand eerder te
verschijnen, en op het gehele werk te laten inschrijven, de markt voor Joling heeft
bedorven. Het tweede en laatste deel kwam bij Joling pas uit in oktober. Immerzeel
had zijn uitgave compleet op 24 augustus. Meteen daarna verhoogde hij de prijs.
Het komt mij voor dat er van ‘Joling-1836’ maar één editie is; het drukwerk is van
H. Brandenburgh te Workum. Maar er zijn wel exemplaren die verschillen in het
randwerk, hetgeen suggereert dat niet de hele oplage in één keer is afgedrukt. Ik
vergeleek het ex. UBA 1014 H 21,22 en een exemplaar uit het bezit van de heer
O.J. Praamstra te Amsterdam (overigens ook de ontdekker van de Gastman-uitgave
in de UBA). Het tekstzetsel lijkt identiek, evenzo dat van de Gastman-uitgave, UBA
707 H4.
Verschillen in randwerk waren er slechts in deel 2; als volgt:
UBA 1014 H 22, Praamstra', 2 UBA 707 H 4, deel 2
p. 17

katernsign.

II.S.B.II.2

II.S.B.II.

II.S.B.II.2

p. 103-105

gepagineerd

203-205

203-205

203-205

p. 126

gepagineerd

162

126

126

Misschien kan men uit het voorkomen van twee ‘issues’ opmaken dat Jolings
editie nogal omvangrijk is geweest?
Gastman 1840 is in elk geval niets anders dan een titeluitgave van Joling 1836.
Vermoedelijk heeft Gastman voor een schappelijke prijs een deel van de mislukkende
Sneekse editie kunnen overnemen. Op 30 januari 1840 adverteert hij ermee in het
Nieuwsblad. Omgeven door drie stichtelijke werkjes prijkt daar
II. De Historie van Mejufvrouw SARA BURGERHART, geschreven door
Mejuffrouw WOLFF, 2 deelen compleet, groot
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500 bladz. zoo lang het gering getal exemplaren strekt. ƒ 1.00.
De advertentie besluit met de oproep
Heeren Boekhandelaren welke Romans uitgeven, verzoeke mij één
Ex. voor rekening te zenden.
Martinus Gastman, een outsider in het boekenvak, heeft in 1840 kennelijk getracht
zijn entree te maken op de markt voor romans.
Het ging niet zo fortuinlijk met de Joling-editie. Zeker niet als men bedenkt dat
Jolings opzet eigenlijk was, een reeks te doen verschijnen van ‘Al de romantische
werken’ van Wolff en Deken. (In tegenstelling tot Buijnsters nr. 131, bijzonderheden,
ken ik geen uitgave waar dit op een ‘voorafgaand gegraveerd titelblad’ te lezen
staat. Het ex.-Praamstra is evenwel ongetwijfeld compleet. Voor zover ik weet komt
de reeksvermelding uitsluitend uit het Nieuwsblad, 1836, nr. 29 (20 juli)).
Nog in 1866 werden boekhandelaren door een opkoper bestookt met de restanten
van Jolings editie. Kruseman (1886/87, I, p. XVI-XVII) citeert in extenso het wervende
strooibiljet dat bij die gelegenheid werd verspreid, met nauwelijks onderdrukte huiver
om het gemene proza.
Het exemplaar UBA 707 H 4 heeft, zoals gezegd, alleen een eerste deel met een
titelpagina van Gastman. Op grond van de aangehaalde advertentie van 1840 zou
men toch verwachten dat Gastman het hele werk onder eigen vlag had gebracht.
Nu is het eigenaardige dat het bijgebonden tweede deel wel weer het impressum
Sneek, Joling, 1836, heeft maar deze titelpagina is ongelijk aan de ‘echte’ Joling:
de spelling HISTQRIE zegt al genoeg, maar ook het vignet is anders, moderner; en
tenslotte is het gedicht aan de keerzijde - een herhaling van het motto-gedicht voor
het eerste deel - van ander zetsel. Bovendien is deze titelpagina vies afgedrukt, op
veel te licht, grauw papier. Wie weet is deze titelpagina een produkt van de ‘opkoper
van 1866.’
Ik trof in UBA nog een editie aan waar Buijnsters geen exemplaar van kon vinden,
nl. zijn nr. 696. Quasi-facsimile:
DE BRIEF | VAN | PAULUS | AAN | PHILEMON, | VERKLAERT EN
TOEGEPAST. | DOOR | ADRIANUS WOLFF, | Predikant in de Beemster.
| [Vignet 54 × 41 mm] | Te
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ALKMAAR, | Bij JACOB MAAGH, Ordinaris Stads-Drukker | MDCCLVI.
|
o

4 : [XX], 202, [14] p.
Nog enkele andere bevindingen van het onderzoek in de UBA acht ik het
vermelden waard:
ad nr. 78: Ook UBA 376 D 32 heeft in de titel VERTROUWDE. Het kan Buijnsters
echter niet onbekend geweest zijn dat er exemplaren bestaan met VERTOUWDE:
Dyserincks Hulde (Buijnsters nr. 343) en de catalogus van 1885 (Buijnsters nr. 329)
vermelden het beide. Ik zelf heb zo'n exemplaar.
Ad nr. 84: In verso van de titelpagina staat - en dit is een aardige parodie op
Tjallingius' waarmerken -:
Geen Exemplaren worden voor Echt erkend, dan die met dit merk geteekend zijn.
Het exemplaar UBA Broch. Pijn. 146-12 heeft dan een vignetje met een vogeltje
op tak, een kwartslag rechtsom gekanteld. Wat het ex.-GA Vlissingen heeft, weet
ik niet. Waarom is hier als formaat klein octavo opgegeven? Een blad van deze
editie is groter dan een blad van Buijnsters' bibliografie.
Ad nr. 94: dit is naar mijn oordeel een geheel gegraveerde titel.
Ad nr. 121: UBA heeft onder signatuur 2350 F 29 een exemplaar dat de stukjes
I-IV bevat; voor elk stukje vindt men daar echter geen titelblad, maar een halftitel.
Ad nr. 123: UBA sign. 772 G 17,18 en sign. 2349 E 19,20 geven beide een variant,
in die zin dat de mededeling
Deeze Druk met Plaatjes wordt uitgegeven:
ontbreekt. Sign. 2349 E 19,20 is bovendien gebonden in een band met op het
voorplat
Hoorn, bij Gebr. Vermande, 1838
Ad nr. 169: Het ex. UBA 1249 G 33-36 heeft óók op de titelpagina van Band 1 en
2
| dem | schönen Geschlechte in Deutschland gewidmet |
Ad nr. 171, 172: Ten onrechte deelt Buijnsters mee dat de illustraties bij nr. 172
iets verkleind zijn in vergelijking met de vorige uitgave. Men moet zich voorstellen
wat zo'n mededeling impliceert voor een periode zonder fotografische
reproduktiemethoden!
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Ik heb nauwkeurig opgemeten de illustraties bij fabel 1, 21 en 40, vergelijkende
tussen mijn exemplaar van nr. 171 en het exemplaar UBA 1021 E 3 van nr. 172.
De grootste formaatafwijking was altijd nog minder dan 1 mm, dat wil zeggen ruim
binnen de variatiemogelijkheden door verschillen in vochtgehalte van het papier,
en dus bibliografisch irrelevant.
Ad nr. 177: UBA bezit onder signatuur FK 3589-3590 een volledig exemplaar.
Quasi-facsimile:
HISTORIE | VAN | WILLEM LEEVEND. | DOOR | E. BEKKER, wed.
WOLFF, en A. DEKEN. | NAVERTELD | DOOR | Mevr. van Westrheene.
| [streep] | Tweede Druk. | [streep] | EERSTE ((TWEEDE)) DEEL |
ROTTERDAM - D. BOLLE. |
o

Kl. 8 : VIII, 302; 275 p. Guldens-editie No. 88/89
Ad nr. 189: Buijnsters bespreekt het bijzondere exemplaar UBA 2349 F 23, waarin
een strookje handschrift van Aagtje Deken zou zijn ingeplakt. Eén blik op het
handschrift van dat strookje is voldoende om te zien dat het niet dat van mej. Deken
is. De bijgevoegde brief van Gallandat Huet baseert de toeschrijving dan ook nergens
op. Het is weer een van die in de Wolff-en-Deken-traditie niet zeldzame uitingen
van toeschrijvingslust, waarbij het kritisch oog zolang wordt toegeknepen.
3

Ad nr. 244: UBA 428 D 4 ) - het exemplaar van Potgieter - heeft een afwijkende
titelpagina. Na de ondertitel volgt niet
| [wapen] | [enz.],
maar
| [typografisch vignet 31 × 53 mm] | Alomme by de meeste Boe[k]verkoopers. |
4

Ad nr. 248: UBA heeft twee exemplaren. Signatuur 232 C 14 ) beantwoordt aan
7

Buijnsters' beschrijving, signatuur 428 D 4 ) echter niet; mogelijk is het alleen maar
onvolledig. Dit zal nader moeten worden vastgesteld. In het exemplaar UBA 232 C
14 zit nog een vijfde werkje, dat een plaats had kunnen krijgen bij de reacties op
de Menuet en de Domineespruik:
ROSKAM, | VOOR DEN | ZOGENAAMDE | GRONINGER HEER, |
OPSTELLER EN SCHRIJVER VAN HET |
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ONGELOVELYK | DICHTSTUK, | GETITELD; | HEEROOM MET DE GARD,
| EN DE | HOEREWAARDIN, | TWEE ANECDOTEN, uit den zelfde hoek,
als | de MENUET en DOMINEES PRUIK, enz. |
o

8 : (20) p.
Ik maak vervolgens nog enkele aantekeningen bij de verschillende rubrieken die
18e-eeuwse drukken bevatten.
Rubriek 1: Nr. 34 hoort hier systematisch niet thuis.
Nr. 38 had geen afzonderlijk nummer mogen zijn, hoogstens een aantekening bij
nr. 37 - vergelijk de bijzonderheden bij nr. 119 -, of liever nog, moeten verhuizen
naar rubriek 4.
Nr. 46 moet ook naar die rubriek. Dat mevr. Vieu-Kuik dit werk aan Elizabeth Wolff
toeschreef zal niemand verbazen of iemand overtuigen. In 1979 nog gaf de
Neerlandicus G.W. Huygens er een heruitgave van (Buijnsters nr. 46a), zonder zich
maar een ogenblik in de cryptische tekst te verdiepen. Spoedig genoeg had hij
kunnen zien dat Elizabeth Wolff dit stukje helemaal niet geschreven kan hebben.
Dat men hardnekkig doorgaat haar naam eraan te verbinden, is een ander voorbeeld
van gemakzuchtige traditie.
De toeschrijving is inderdaad al oud: het exemplaar UBA Inst. 113 (intern nummer
53E) maakt deel uit van een achttiende-eeuwse verzamelband met rugtitel WOLFF
| VERTALING | (VERTALINGEN kon er niet op). Maar dat dit kleine boekje een
vertaling zou zijn van l'An 2440, is uitgesloten: alle 18e-eeuwse Franse edities van
dit werk van Mercier, althans voor zover de Bibliothèque Nationale ze heeft, tellen
meer dan 400 p. Bovendien vinden we bij Wolff en Deken, Brieven over verscheiden
onderwerpen I, p. 8, juist een opmerking over de principiële onvertaalbaarheid van
een werk als dit. Een vertaling kwam er overigens toch, in 1792 (aanwezig: BN
Paris). Natuurlijk is Holland in het jaar 2440 minstens qua titel wel op Mercier
geïnspireerd. Ook is het boekje uitgegeven bij Tjallingius. Maar het is niet zo dat de
uitgeversmededelingen achter Buijnsters nr. 110 het toeschrijven aan Elizabeth
Wolff. De korte bespreking in de Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-Oefeningen
VI (1777), 1e stuk, p. 562, spreekt van ‘de Opsteller’ en van ‘het
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meêrendeel zyner trekken’, en veronderstelt dus een mannelijke auteur. Terecht.
Het hoofdstukje Vrouwen gaat uit van een ondubbelzinnig masculien perspectief.
De signalen in het werkje die naar Wolff en Deken wijzen - het motto van E.
Wolff-Bekker, de toespeling op de schrijfsters in het hoofdstukje Openbare
gedenkstukken - sluiten Elizabeth Wolff als auteur nu juist uit. Dit alles nog geheel
afgezien van de in het oog springende bijzonderheid dat de opsteller zijn eigen fictie
slecht weet vol te houden; van Mevr. Wolff kan toch niemand zo'n gebrekkige
verteltechniek verwachten! En waarom ook zou zij haar stukje valselijk gedateerd
hebben Aan de Zaan,...Dec. 1776? Wij weten toevallig zeker dat zij de maand
december van het jaar 1776 niet van huis is geweest, wegens slechte gezondheid
van haarzelf en haar man (Brieven 64, 65 en 67 bij Dyserinck). Haar leuningstoel
nu stond te Midden-Beemster en niet aan de Zaan. In de literarische fantasie van
Mevr. Vieu-Kuik is dat geen beletsel om Elizabeth Wolff in december 1776 in haar
leuningstoel Holland in het jaar 2440 te laten ontwerpen als ‘een vertrouwelijke brief
aan Dr. Galland[a]t,...’ (Buijnsters nr. 494, p. 467). Maar niets verhindert haar ook,
Mevrouw Wolff op dat ogenblik te laten terugdenken aan de dood van haar man,
die evenwel pas in april 1777 stierf.
Ad nr. 63: De nieuwe uitgave van de eerste zeven tonelen van De onverwachte
hinderpaal door Lieve van Ollefen, die de vertaling voltooide, had als afzonderlijk
nummer moeten zijn opgenomen; evenzo het in de bijzonderheden onder nr. 66
vermelde verzameluitgaafje van politieke gedichten van o.a. Wolff en Deken.
Rubriek 1b: Ad nr. 86. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat dit de eerste
publikatie is, later herdrukt in Mengel-Poëzy; evenals nr. 87 is deze tekst ontleend
aan Walcheren, 1769.
Rubriek 4, Apocriefe werken, omvat, zoals het Voorbericht zegt, ‘alle geschriften
die te eniger tijd op naam van Wolff en/of Deken zijn gesteld, zonder dat hun
auteurschap absoluut vaststaat’. Ik had het logischer gevonden als hier alleen titels
voorkwamen ten aanzien waarvan het auteurschap van Wolff en/of Deken thans in
discussie is. Aan zo'n rubriek is inderdaad behoefte. Buijnsters' opmerkingen bij nr.
200 bijvoorbeeld zetten op gelukkige wijze de za-
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ken recht ten aanzien van Elizabeth Wolffs verhouding tot De Rhapsodist. Ook in
verband met De Borger stelt hij orde op zaken.
Er is iets intrigerends aan die toeschrijvingen, die, laten we dat vooropstellen,
bijna altijd E. Wolff-Bekker betreffen. Zij gaf nogal wat anoniem uit - Buijnsters nr.
2, 11, 14, 17, 22, 23, 39, 42, 44, 48, 58, 59, de vertalingen niet meegerekend -, en
opende zo zelf de deur voor apocriefe toeschrijvingen. Rondom mevrouw Wolff als
polemiste ontstond voldoende geheimzinnigheid en schandaal om toeschrijving van
anonieme pamfletten te begunstigen. Dan werd het ook commercieel aantrekkelijk
aan de geruchtmakende schrijfster op verkapte of zonder meer misleidende wijze
werk van minder bekenden toe te schrijven. Het tegenspel van Elizabeth Wolff
ontstond uit waarmerking van authentieke edities door Tjallingius, een enkele maal
door haarzelf. Dit procédé werd vervolgens weer door C. Loosjes (Buijnsters nr. 84)
geparodieerd. Verder gebruikte Elizabeth Wolff, en namens haar ook Aagtje Deken,
soms voorwoorden en nawoorden van latere werken om het auteurschap van haar
toegeschreven stukken te ontkennen.
Latere verzamelaars en handelaars hebben, ieder om hen bewegende redenen,
ook de neiging gehad om in ruime mate werk toe te schrijven aan Wolff en Deken.
Het was voor hen vaak van secundair belang of een werk van Elizabeth Wolff was,
dan wel slechts haar auteurschap betrof - zoals bijvoorbeeld Buijnsters nr. 241, de
Brief over de Santhorstsche geloofsbelydenis -, of een andere relatie had met de
gezochte auteur. De term ‘toeschrijven’ is in zulke gevallen eigenlijk te zwaar geladen.
Anders ligt de zaak natuurlijk voor tentoonstellings- en bibliotheekcatalogussen: die
behoren van striktere bibliografische principes uit te gaan; in de praktijk volgden ze
echter veelal de verzamelaars.
De meest volledige lijst van apocrypha zou eigenlijk vergezeld moeten gaan van
een nauwkeurige foutenstamboom; de herkomst van een foutieve toeschrijving kan
leiden tot de verklaring ervan, en die weer tot de eliminatie. Zo is het niet zonder
belang dat de toeschrijving aan mevrouw Wolff van De Borger niet, zoals Buijnsters
meent, begint bij Frijlink, maar al houvast vindt in Konijnenburgs Lofrede (Buijnsters
nr. 427), p. 64, noot. Maar een volledige fou-
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tenstamboom geeft Buijnsters slechts zelden. Het blijft bij verspreide opmerkingen.
Zo meldt hij 7 × wel en 6 × niet dat een foutieve toeschrijving voorkomt in
Inventaris-Van der Os (Buijnsters nr. 400). De Catalogus 1885 (Buijnsters nr. 329)
wordt geen enkele keer genoemd. De foutieve toeschrijvingen van de openbare
bibliotheken blijven onvermeld. Dat is niet zo erg, maar het is wel te hopen dat de
catalogussen hier en daar eens worden herzien, op grond van Buijnsters' bibliografie.
Rubriek 4 was gedoemd onvolledig te blijven: dat komt al door de onvervulbare
belofte, hier alle dubieuze toeschrijvingen te verzamelen die ooit zijn gepleegd. Toch
is het vreemd dat nummers die thans worden gerangschikt onder contemporaine
reakties, rubriek 5a dus, maar die vroeger werden toegeschreven aan Wolff en/of
Deken, in de rubriek Apocrypha niet eens meer worden vermeld, laat staan
beschreven.
Vanuit bibliografisch standpunt had men hier ook allerlei vermoedelijke
‘spookedities’ mogen verwachten, zoals Buijnsters er een noemt in de bijzonderheden
bij nr. 119. Daarmee zou weliswaar een massa wanbeschrijvingen zijn
binnengehaald, zoals de in de C.C. vermelde editie 1759 van Walcheren, maar dan
hebben we in één keer alles bijeengezien waar nog enige onzekerheid over bestaat.
Dat de Inventaris-Van der Os zowel van Walcheren 1769 (Buijnsters nr. 12) als van
Walcheren 1784 (Buijnsters nr. 13) uitdrukkelijk twee verschillende edities beschrijft,
kan bijvoorbeeld niet zonder nader onderzoek als wanbeschrijving terzijde worden
geschoven. Wel is het een betwijfelbare beschrijving, en daarmee een item voor
rubriek 4.
Zonder nadere toelichting bleven in deze rubriek onvermeld:
Weekblad voor kinderen, Amsterdam 1788-1800, KB sign. 26 L 1, en
toegeschreven aan E. Wolff-Bekker;
en:
P.J.C., Philopatriana, den Zeeuwsche burgervaderen toegewyd, gedurende de
onlusten, onder eenige landlieden in Walcheren ontstaan. Middelburg, Abrahams,
o

8

dat we vinden bij Van der Os. Ook zijn niet alle toeschrijvingen uit De Librije
(Buijnsters nr. 465 en 466) verwerkt. Het betreft hier
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steeds geïsoleerde, verder door niemand gevolgde toeschrijvingen.
In rubriek 5a, de contemporaine reakties, heerst net als in de vorige rubriek de
neiging de beschrijvingen te beperken tot een vaag omlijnde ‘hoofdzaak’: ongeveer
dat wat men veelal in convoluten van verzamelaars aantreft als in verband gebracht
met het werk van Wolff en Deken. Wie zou hier een verdedigbare grens kunnen
trekken? Ik ben daarom nog niet overtuigd van het positieve effect van deze rubriek:
ze zou het traditionalisme in de Wolff-en-Dekenstudie kunnen bevorderen, en
daaraan is bepaald geen behoefte.
Waarom staan van de vele pamfletten die geschreven zijn naar aanleiding van
de schouwburgbrand in 1772 de nrs. 237 en 238 in deze lijst? 238 had beter naar
rubriek 4 gekund, want de Inventaris-Van der Os schrijft dit stukje toe aan Elizabeth
Wolff. 237 heeft volgens de annotatie van Buijnsters zelf geen direct verband met
mevrouw Wolffs Zedenzang. De uitgebreide pamflettenverzameling van het
Toneelmuseum in Amsterdam is kennelijk niet gebruikt; anders was stellig J.C.
Mohrs Ontzaglyke doch nuttige beschouwing opgenomen, waarin Mevrouw Wolffs
pamflet wordt geresumeerd en bestreden.
Noch in de rubiek Apocrypha noch in de rubriek Contemporaine reacties kunnen
latere onderzoekers dus volstaan met het raadplegen van Buijnsters. Er liggen op
beide gebieden nog allerlei door hem niet aangeroerde problemen.
Rubriek 5b, latere studies en beschouwingen, zal elke studiosus op dit gebied
hoogst welkom en nuttig zijn. Buijnsters heeft hier weggelaten ‘algemene
naslagwerken, schoolboeken en kranteartikelen van zeer efemere aard’. Voor de
laatste twee weglatingen kunnen we hem alleen maar dankbaar zijn. Van de
naslagwerken zou ik toch de hoofdstukken uit de grote literatuurgeschiedenissen
over Wolff en Deken wel graag opgenomen hebben gezien; het zijn vaak gedegen
studies, waarin goed gewikte eindoordelen worden geformuleerd, en die men
bijvoorbeeld bij het schrijven van een waarderingsgeschiedenis onmogelijk kan
overslaan. Maar het is waar dat men ze ook zo gemakkelijk kan vinden. Overigens
lijkt deze rubriek tamelijk compleet; men vindt er niet minder dan acht
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studies over de to bliktri-crux, en niet één over de poetica van de schrijfsters.
Het is me niet duidelijk waarom wel Rössinghs artikel over Het Huis van
Oranje-Nassau en de schrijfsters van Sara Burgerhart opgenomen werd, en niet
het artikel dat dezelfde in hetzelfde dagblad deed verschijnen over De schrijfsters
van ‘Sara Burgerhart’ en het tooneel. (Nieuws van den Dag 7.2.1911). Ik miste
eveneens J.J. Kloek, Vielen de juffrouwen van 'erzelven? of: is receptiegeschiedenis
mogelijk? in: R.T. Seghers [ed.], Receptie-esthetika, grondslagen, theorie en
toepassing, Amsterdam, Huis aan de drie grachten, [1978], p. 87-107.
Ook hier moet weer worden opgemerkt dat het voor latere onderzoekers
onverstandig zou zijn, hun onderzoek van de literatuur te beperken tot Buijnsters'
opgaven. In een groot aantal werken die voornamelijk over andere onderwerpen
handelen, vindt men immers onmisbare literatuur over Wolff en Deken. De studies
van Kruseman over de 19e-eeuwse boekhandel (1886/87), Zijderveld over de
romance (1915), Noordhoek over Gellert (1928), Noordenbos over het atheïsme
(1931), Wille over Van Goens (1937), Heybroek over de fabel (1941), Gobbers over
Rousseau (1963) en Van den Berg over de term ‘romantisch’ (1973) bijvoorbeeld,
bevatten alle wel beschouwingen over Wolff en Deken die men niet graag zou
missen. Weer rijst de vraag: waar zou een objectieve grens gevonden kunnen
worden? Het is maar dat men zich geen overdreven voorstellingen vorme van de
gidswaarde van een Wolff-en-Dekenbibliografie in Wolff-en-Dekenland.
Nog een enkel woord over de registers. Er is een alfabetisch register op alle
vermelde auteurs en vertalers tot ongeveer 1810, op beeldende kunstenaars, op
uitgevers en op titels. Zij verhogen de gebruikswaarde van het boek. Men moet erop
verdacht zijn dat de lemmata zijn geordend volgens het Amerikaanse principe, dus
zonder rekening te houden met de woordgrens, zodat op elkaar volgen:
Aan een vriendin
Aanhangzel op
[...]
Aan het Vaderland
Geen enkel register is zonder gebreken. Thomas van Limburg ontbreekt bij de
auteurs; de Nrs. 256 en 257 zijn niet opgenomen
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onder de titels; ‘Jacoba van Beieren en Frank van Borselen nr. 32-34, 527’ is onjuist;
lees ‘[...] nr. 32, 33.’ ‘Proeve over de Opvoeding nr. 50-54’, lees ‘[...] nr. 49-54’;
‘Verzameling van een bundel gedichten’ lees ‘Verzameling [...]’.
Na zoveel opmerkingen, soms over kleinigheden, is het tijd om te resumeren.
Buijnsters' inspirerende en hoogst welkome bijdrage aan de Wolff-en-Dekenstudie
heeft voor wat de achttiende- en vroeg-negentiende-eeuwse drukken betreft, naar
mijn oordeel een vanuit bibliografisch oogpunt betwistbaar uitgangspunt gekozen:
de quasi-facsimile-afschrijving van titelpagina's, zonder collatie van de katernopbouw.
In de beschrijvingen moest een zeker gebrek aan precisie en consequentie worden
opgemerkt. Aangezien in feite geen edities zijn beschreven, maar exemplaren, had
moeten worden gepreciseerd welke exemplaren. Het werk in de openbare
bibliotheken blijkt niet te zijn voltooid; mijn proef met behulp van de collectie-UBA
heeft dat wel aangetoond. De categorieën van beschrijvingen en de begrenzingen
van die categorieën zijn soms meer aan de traditie verschuldigd dan vanuit een
strikt bibliografisch principe wenselijk zou zijn.
Houdt men met dit alles rekening, dan overheerst toch een gevoel van
dankbaarheid jegens de auteur, en de erkenning dat zo niet al het noodzakelijke
werd gedaan, er toch ontzagwekkend veel werd verricht. De resterende onvrede
richt zich merkwaardigerwijs tegen de vorm van de uitgave.
Wie ziet niet graag een goed verzorgde boekuitgave? Aan de vormgeving van
deze bibliografie werd werkelijk alle zorg besteed, getuige onder meer de band, de
illustratie op kunstdrukpapier, het stofomslag met zijn aardige tekening. En toch.
De prijs werd daardoor - en voor zeker zoveel als gevolg van het moeilijke zetwerk
- wat men noemt ‘prohibitief hoog’ voor bijvoorbeeld studenten. Wel is het een voor
onze tijd zeldzame prachtuitgave geworden, maar ze geeft een indruk van
voltooidheid, die, naar ik meen te hebben aangetoond, eigenlijk misleidend is.
Veel liever had ik deze bibliografie zien verschijnen in de reeks ‘De Nederlandse
Verlichting in Teksten en Studies’, bij de Walburg Pers, en dan liefst met wit
doorschoten, zodat de ruimte werd
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geboden tot het maken van alle opmerkingen en aanvullingen die de dankbare
gebruikers tijdens het werken ermee nuttig voorkwamen. Na vijf of tien jaar zouden
we een aantal interessante handexemplaren kunnen hebben, op grond waarvan
een werkelijk voorlopig-definitieve bibliografie van Wolff en Deken had kunnen
worden opgesteld.
In het jaar 1978 ontvingen de leden van de ‘Werkgroep 18e eeuw’ 193 pagina's
drukwerk, van een kwaliteit die de vergelijking met Hes' uitgave van Buijnsters'
bibliografie doorstaat. Het lidmaatschap kostte dat jaar ƒ 25. -. Bijna onvoorstelbaar
dat dat kon. Maar de jaarrekening laat zien dat het kon: de drukkosten van althans
het Documentatieblad - 129 pagina's - konden ruim worden gedekt door de
contributies van de ongeveer 350 leden. Het Documentatieblad nr. 40 (september
1978) bevatte onder meer een bijdrage van Th.M.M. Mattheij et. al., Richardson in
Nederland; een bibliografie. Die vijftig bladzijden laten zien dat bijzonder zetwerk
van hoge kwaliteit ook kan worden geleverd door de uitgever van het
Documentatieblad.
Buijnsters' Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken
is een aantrekkelijke, maar onvoltooide studie, in een te duur kleed.

Adres van de auteur:
Noordeinde 11,
1141 AE Monnikendam
Amsterdam
Vrije Universiteit
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Boekbeoordelingen
Herman Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en
burgermoraal in de late middeleeuwen. Meulenhoff, Amsterdam, [1979];
309 blzz., ing.: ƒ 45. -.
Op de tekst van de hier te bespreken monografie promoveerde de auteur op 27
februari 1979 tot doctor in de letteren aan de Universiteit van Amsterdam.
Uitgangspunt voor de studie vormen de berijmde statuten van een zogenaamd gilde
1

van de Blauwe Schuit, overgeleverd in hs. 's-Gravenhage, K.B. 75 H 57 . Reeds
eerder publiceerde Pleij ‘materiaal voor een interpretatie van het gedicht over de
Blauwe Schuit (1413?)’ in: Spektator 1 (1971-72), p. 311-325, 2 (1972-73), p. 196-224
en 3 (1973-74), p. 680-721.
Het rijmprodukt dat het objekt van onderzoek was, is helaas niet integraal tot ons
gekomen. Aan het begin van de tekst ontbreekt een aantal - mogelijk 36 à 46 regels, terwijl na vs. 229 kennelijk een regel mist (vid.: ed. Verwijs t.p.). Doordat het
aanvangsprotocol niet is bewaard, zijn ons de belangrijke gegevens omtrent naam
en kwaliteit van de Heer van de Blauwe Schuit onthouden. De tekst begint thans in
de salutatio van hen die het schip bevolken, de ‘ghesellen van wilde manieren’ (vs.
2) van beiderlei kunne en van alle stand, rang, leeftijd en beroep, die het van tienen
van vieren stellen zeer groene. Dan volgt een omschrijving van het ‘regiment’ der
geïnviteerden, opdat zij zich des te gemakkelijker kunnen herkennen als leden van
het gilde, en wel voornamelijk door een opsomming van hen die in het gezelschap
niet gewenst zijn: enerzijds degenen die meer tot wijsheid dan dwaasheid genegen
zijn, anderzijds hen die de maatschappij als moreel defect ziet, de ‘moordbranders’,
grote en kleine dieven, ordinaire moordenaars, zeerovers, verraders, gemene kerels
in het algemeen en prostituées. Ten slotte worden status en ontstaan van de statuten,
de zegeling (en wat er daarna met het zegel is geschied), de uitvaardiging en de
‘naam’ van hem die de privileges en keuren opstelde, Jacop van Oestvoren, vermeld.
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In de Inleiding (hoofdstuk I) van zijn boek formuleert Pleij het doel van zijn studie
a.v.: ‘De doelstelling van deze studie bestaat uit een onderzoek naar de functie van
de tekst met de berijmde statuten van een gilde van de Blauwe Schuit in de tijd
waarin hij ontstond en gebruikt werd. Literatuur - zo vervolgt hij - opinieert. Door
teksten te lezen of ernaar te luisteren vormt men zich meningen en ideeën, al dan
niet bewust, over de eigen werkelijkheid en de gewenste of vermeende inrichting
daarvan. En omgekeerd ontstaan op grond van zulke concepten over een verlangde
of verwenste werkelijkheid teksten die dat proberen uit te drukken, te bevorderen
of tegen te houden. Zowel teksten als ideeën leveren hun bijdragen aan een
historisch veranderingsproces. Deze studie begint bij de eigentijdse noodzaak om
die rol van literaire teksten in dat veranderingsproces te onderzoeken’ (p. 11).
Geïnspireerd door deze vraag naar de functie ontstaan er vragen ten aanzien van
de betekenis van de tekst - en andere soortgelijke teksten - en komt men, aldus de
auteur ‘tot een eerste hypothesevorming...: functioneerde een tekst als BS niet
eerder in het kader van de opbouw van een nieuwe moraal zoals de burgerij die
aan het eind van de middeleeuwen moest vestigen ter bescherming en uitbreiding
van haar belangen? Deze eerste opening naar de functie-vraag met betrekking tot
BS leidt naar de intentie achter de tekst in verband met de behoeften van het publiek,
en de wisselwerking daartussen. Een eerste aanknopingspunt is gelegen in de
presentatie van de tekst als bestemd voor de vastelavondviering’ (p. 12). Hier begint
dan ook het onderzoek.
In hoofdstuk II behandelt Pleij de laatmiddeleeuwse vastelavondviering in de
steden. Hij analyseert deze naar haar heidense erfenis - waarin vooral de germaanse
cultische mannenbonden een belangrijk bestanddeel blijken te zijn -, naar de invloed
van de kerkelijke zottenfeesten en de landelijke jongelingen-charivari daarop
geoefend. Hij schetst de stedelijke spotpraktijken en de vastelavondpret. In aansluitin
bij studies over de vastelavondviering van Bachtin, Bakhtine, Catholy, Davis, Fransen,
Lefebvre, Schmieder en Weidkuhn ziet Pleij de maatschappelijke betekenis van de
vastelavondviering meer als het bezweren van collectieve angsten, alsme-
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de als het bevestigen en testen van nieuwe regels en instituties dan als een ventileren
van spanningen en frustraties, opgeroepen door het geordende leven. In het derde
hoofdstuk volgt een overzicht van allerlei spotvormen onder de teksten behorend
tot het vastelavondrepertoire met bijzondere aandacht voor de dramatische
monologen, de spotmandementen en de quasi-orde. Een afzonderlijke paragraaf
is gewijd aan de ‘geladen namen’ in deze en andere teksten, waaronder de auteur
de dubbelzinnigheden in - veelal toponymische - benamingen verstaat (Sotteghem,
Oestpolre, Oestvoren e.d.). Het daaropvolgende hoofdstuk bespreekt de ideële
concepten achter de tekst. Daar poneert de auteur dat ‘de vastelavond- en
zottenfeesttekst van meet af aan veel te maken heeft met standensatire, sterker
nog, de feestelijkheden hebben als zodanig voor een belangrijk deel het gezicht
daarvan bepaald’ (p. 132). De late middeleeuwen tonen z.i. hoe de standen-ideologie
ten gevolge van de opkomst van de ‘nieuwe stand’ der burgerij geleidelijk wordt
afgebroken en verwisseld voor een op de handelssituatie geënte burgerlijke moraal.
Als een standensatire beschouwt Pleij - als ik hem goed begrijp - een tekst die ‘met
zoveel woorden de wijze waarop de standen te kort schieten in het uitoefenen van
de opgelegde taak (hekelt), en daaropvolgend de wijze waarop ze hun specifieke
positie in de maatschappij exploiteren ten koste van andere standen’ (p. 169/170)
en dit alles op ironiserende wijze. Het laatste hoofdstuk bepaalt de functie van het
gedicht over het gilde van de Blauwe Schuit vanuit de verzamelde achtergronden.
Als afzonderlijke aspecten komen daarin nog ter sprake: het schip als voertuig naar
de ondergang, de drie standen en anderen als passagiers van de Blauwe Schuit,
alsmede een beschouwing over hen die uitgesloten zijn. De slotparagraaf geeft een
samengesteld verklaringsmodel van de tekst. In een Bijlage wordt de onderzochte
tekst uitgegeven, samen met vier andere teksten uit het vastelavondrepertoire van
de 15de en 16de eeuw: Van den Langhen Waghen, de Eedt van Meester Oom, het
Mandement van Bacchus en het Spotsermoen over Sint-Niemand. Tot slot volgen
de noten, de gebruikte litteratuur en een register van namen en werken.
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Na dit summiere overzicht van het boek geef ik vervolgens de conclusies met
betrekking tot de interpretatie van het gedicht over het gilde van de Blauwe Schuit.
Pleij meent dat het jaartal 1413 genoemd in de passage over de uitvaardiging
verdicht moet zijn (13!) en dateert het ca 1450. Het ‘gildeaspect’ herinnert aan
germaanse gebruiken - de supra gereleveerde cultische mannenbonden -, die zowel
in de teksten bij kerkelijke zottenfeesten als in de stedelijke spotfeesten met hun
reminiscenties aan de activiteiten der jongelingen-charivari hun weerslag vonden.
Facetten van het moraliserende optreden van adolescenten in de huwelijkspolitiek
blijken in het gedicht duidelijk aanwezig, met name t.a.v. de omschrijving ‘verloren
kinderen’, die o.a. door huwelijk het gilde de rug toekeren. Dat de ‘wijsheid’ tevens
een reden is om het ‘quaet regiment’ van de gildebroeders en -zusters vaarwel te
zeggen, is voor de auteur een aanwijzing, dat het jongelingsbelang wordt aangepast
aan de vigerende stedelijke handelsmoraal. De Blauwe Schuit is het enige taalprodukt
onder de bewaarde vastelavondteksten dat ‘duidelijk de lijn laat zien van
jongelingen-charivari naar de castigatie van frustraties van een nieuw groepsbelang,
onder gebruikmaking van vastelavondattributen en de traditie der ironische
standensatire’ (p. 186). Wijsheid en dwaasheid zijn ‘de hoekstenen van de criteria
voor de beoordeling van het gedrag dat de nieuwe burgermoraal verlangt. Wie aan
die criteria niet voldoet is dwaas en hij draagt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid
door een intellectueel defect’ (p. 217). Het gilde van de Blauwe Schuit is een
quasi-gilde: ‘het is - zo luidt samenvattend Pleij's interpretatie van het gedicht - een
tijdelijke vastelavondverbeelding onder auspiciën van de gezeten burgerij, in de
traditie van de jongelingen-charivari en de standensatire, met een specifiek,
moraliserend doel’ (p. 225).
Het ‘proefschrift’ van Pleij is een rijk gedocumenteerde studie, zowel wat de
historische gegevens, de primaire en secundaire litteratuur, als de illustraties betreft.
De overvloed aan geboden materiaal is zodanig, dat de lezer soms de neiging
gevoelt de scribent het gevleugelde woord naar Plinius Minor voor te houden: non
multa, sed multum. Daarenboven ervaart hij bij het lezen, dat documenta-
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tie, gepaard aan veelvuldige herhaling van geponeerde stellingen, niet behoeft te
leiden tot de overtuiging dat de auteur in zijn visie op het object van zijn onderzoek
het gelijk aan zijn zijde heeft. En daarmee kom ik tot mijn kritiek op deze in
onderdelen van wetenschappelijke speurzin getuigende studie. Deze kritiek betreft
methode en inhoud.
Terecht stelde Pleij zich ten doel een onderzoek in te stellen naar de functie van
het gedicht over de Blauwe Schuit in de tijd waarin het ontstond (vid. supra). Alleen
wanneer wij de functie van een tekst kennen, kunnen wij immers tot een
aanvaardbare interpretatie komen. Zo legitiem en wetenschappelijk derhalve de
doelstelling is, zo illegitiem in wetenschappelijk onderzoek van een tekst acht ik het
een hypothetische verklaring omtrent het functioneren van het gedicht in eerste
instantie op te stellen. In tegenstelling tot de experimentele wetenschappen bieden
de geesteswetenschappen, i.c. de tekstinterpretatie, de onderzoeker minder de
mogelijkheid de juistheid of onjuistheid van zijn hypothese exact te verifiëren. M.a.w.
een hypothese in de geesteswetenschappen vindt men door het aangedragen
materiaal veelal bevestigd, maar daarmee heeft men een ideologische positie
ingenomen en is het onderzoek niet meer waardenvrij of zuiver wetenschappelijk.
Nu is het een goed recht van de auteur niet in waardenvrij of zuiver wetenschappelijk
onderzoek te geloven - vid. p. 11 -, maar hij ‘gelooft’ wel in de juistheid van zijn
ideologisch ingenomen positie, tenzij hij zijn werkstuk als een ‘vastelavondgrap’
beschouwt, wat ik niet aanneem.
Functioneel - of inhoudelijk - kan ik niet instemmen met de conclusie van de
auteur, dat het gedicht over de Blauwe Schuit staat ‘in de traditie van de
jongelingen-charivari en de standensatire, met een specifiek, moraliserend doel’,
nl. het bevestigen van de nieuwe burgerlijke moraal. Als vastelavondverbeelding is
het gedicht verankerd in de vastelavondviering, waarvan de gebruiken heenwijzen
naar een ironiserende omkering van de gevestigde orde, welke eveneens de
kerkelijke zottenfeesten typeert. Gezien het feit dat deze tijdelijk omgekeerde wereld
onder leiding en begeleiding staat van de overheden, althans van de gezeten burgerij,
getuigt deze van de geestkracht van de laatmiddeleeuwse mens, die in staat
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is de eigen orde - zij het tijdelijk - te relativeren in ironiserende situaties. Mogelijk
kan men in de hele vastelavondviering een geseculariseerde versie zien van het in
wezen bijbelse bewust-zijn, dat de gevestigde maatschappij niet blijvend is, want
de westeuropese middeleeuwen zijn - hoe dan ook, om een geliefde formulering
van de auteur van deze studie te bezigen - doordrenkt van de christelijke
toekomstmaatschappij. Het gedicht over de Blauwe Schuit lijkt mij niet meer te zijn
dan de openingstekst voor de festiviteiten rondom vastelavond in de ironiserende
vorm van een wereldlijk mandement. Daarin worden de regels voor het spel dat
men spelen zal, gegeven. Aan de deelnemers wordt het ‘regiment’ voorgehouden,
wat leidt tot uitsluiting van de wijzen, die het hele gebeuren wel als een geldverspilling
moeten zien, èn van hen die door hun morele defecten het genoegen zouden kunnen
schaden met alle gevolgen van dien. De geïnviteerden zijn niet degenen die worden
opgesomd, maar zij die als de genoemden van feestvieren houden. De tekst zegt
met zoveel woorden zelf de omschrijvingen van de invités niet letterlijk te nemen:
192 Nu mocht een vraghen, of hi wilde,
Die in dit ghilde comen woude,
Of hi al dese punten soude
195 Moeten doen, die sijn voerscreven.
Hier op willen wi antwoert gheven:
Een mensche sal in hem selven gaen,
Ende sien sijn regiment aen
Van sinen leven ende wandelinghen,
200 Van seden ende van allen dinghen,
Die hi daghelix plecht te hantieren.
Vint hi meer punten van manieren
Die hem meer ter wijsheit trecken,
Dan wijsheit die ter dwaesheit trecken,
205 So en is hi in onse ghilde niet.
Mer die in hem selven siet
Meer punten dan hier staen voerscreven
Dan wyselike mede te leven,
Die sinen staet meest regeren,
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210 Ende sinen goede meest deeren,
Dese sullen in onse scute gaen
Ende onse ghilde nemen aen. (cursiveringen van mij)

De omschrijvingen van de invités zijn niet alleen ironisch, zij zijn ook - en mogelijk
vooral - hyperbolisch. Wie deze letterlijk opvat, verleent het gedicht een ernst, die
de tijdgenoten in homerisch gelach zou doen uitbarsten, zoals zij waarschijnlijk ook
lachten bij het horen van de opsomming. Daarom is het specifiek moraliserende
doel wel een vergissing, al erken ik dat het gedicht geschreven is vanuit de optiek
der burgerlijke moraal, maar deze behoeft niet te worden bevestigd of getest, daar
de ‘spelers’ deze accepteren. Van een soort standensatire is m.i. dan ook geen
sprake - al volgt de tekst bij de invitaties in de geest van de tijd de standenindeling
- en evenmin staat hij in de traditie van de jongelingen-charivari, die onder ludieke
vormen ten slotte een serieuze zaak behartigden. Pleij heeft naar mijn inzicht de
maatschappelijke geëngageerdheid van de tekst overschat, een gevolg van zijn
ideologische hypothese.
Waardevol blijft zijn studie vooral om de blootgelegde ‘achtergronden’: de
samenvatting van het onderzoek elders verricht en op de Nederlanden toegepast
over de vastelavondviering en haar betekenis, het overzicht van het
vastelavondrepertoire en de schets over de ontwikkeling van standen-ideologie naar
burgermoraal. Daarin zijn genoegzaam punten die kritische bedenkingen oproepen.
Eén voorbeeld: het is voor mij de vraag of de omschrijving die de auteur voor de
standensatire geeft in de middeleeuwen opgaat. Worden de standen als zodanig
gekritiseerd, of is het veelmeer de uitwas die de kritiek oproept? Vandaar het middel
dat gehanteerd wordt bij de kritiek: de ironie, want ironie relativeert. Ook hier wreekt
zich zijn ideologische opstelling.
Mijn kritiek op het ‘proefschrift’ beperkte zich tot de hoofdstrekking van de studie,
de interpretatie van Het gilde van de Blauwe Schuit. Misschien heb ik mij daarmee
aan het spel dat de auteur speelde, onttrokken en had ik er dus het zwijgen toe
moeten doen. De auteur besluit zijn Inleiding immers met de zinnen: ‘De kaarten
zijn geschud en de lezers zijn ingelicht over het spel dat gespeeld zal wor-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

222
den. Wanneer ze liever iets anders spelen, dan moeten hier onze wegen scheiden’
(p. 13).
1)
G.C. ZIELEMAN

R.T. Segers (red.): Receptie-esthetika, Grondslagen, theorie en
toepassing. Amsterdam: Huis aan de drie grachten, [1978], 202 blzz.
In de loop van een college ‘Receptietheorie’ kwam de bundel Receptie-esthetika
van de pers. Het boek werd door ons met de grootste spanning ontvangen en
gelezen. Hiermee ligt de eerste originele Nederlandse bijdrage binnen deze richting
in de literatuurwetenschap voor ons, waarmee wij niet willen zeggen dat wij niet
dankbaar zijn voor het vertaalde werk (b.v. De wetenschap van het lezen. Assen
[enz.]: Van Gorcum, 1978). Vooral de groep Neerlandici onder ons was erg benieuwd
naar de bundel en wij besloten dan ook om ons gezamenlijk aan een recensie te
wagen. Laten wij het meteen maar bekennen. Het voor ons erg plezierige
gemeenschappelijke werk heeft voor de te bespreken bijdragen in de bundel een
keerzijde: vier kritische geesten en vier paar kritische ogen ontdekken meer dan
één en in een gesprek kan net ten val worden gebracht wat zonder gesprek
misschien overeind was blijven staan. Voor de vierdubbele kritische intentie bij
voorbaat onze excuses. Nadat wij onze ‘receptiecontekst’ op deze wijze hebben
geëxpliciteerd - een houding die aan het onderwerp alleen maar recht kan doen volgt een bespreking van afzonderlijke bijdragen, waarbij wij niet zullen aangeven
wie van ons welk artikel in eerste instantie voor zijn rekening heeft genomen.
In de inleiding op de bundel (p. 1) deelt Segers mee dat in de eerste afdeling op
zeer beknopte wijze een aantal basisbegrippen

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

223
van de receptie-esthetica wordt uitgelegd. Achtereenvolgens komen aan de orde
na een inleiding (1), Jauss en Iser (2), drie typen lezers (3) en de noodzakelijke hulp
van andere wetenschapstakken (4) (semiotiek, literatuursociologie en
literatuurpsychologie). In het besluit (5) formuleert S. als ‘een belangrijk voordeel
van de receptie-esthetische onderzoeksmethode’ dat een aantal kernproblemen
(de aloude vragen ‘Wat is fiktionaliteit?’, ‘Wat is afwijkend taalgebruik?’ en de
hamvraag ‘Wat is literatuur?’) nu met een geheel andere vraagstelling benaderd
kan worden en wellicht door de herformuleringen van de receptie-esthetica ‘Wat
wordt door fiktionaliteit bij de lezer bewerkstelligd?’, ‘Wat wordt door afwijkend
taalgebruik bewerkstelligd?’ en ‘Wat wordt door literatuur bewerkstelligd?’) en
onderzoek naar deze vragen tot een adequate oplossing kan worden gebracht.
Juist omdat deze bijdrage bedoeld is voor lezers die niet erg thuis zijn in het
receptie-esthetisch denken is het te betreuren dat er een aantal onduidelijkheden
en fouten in de tekst staan. De omschrijving van artefakt (p. 14) als ‘het materiële
esthetische object’ werkt verwarring in de hand. De lezer zou kunnen denken dat
er verscheidene esthetische objecten zijn, materiële en andere. Waarom hier de
omschrijving uit het artikel in het Yearbook of Comparative and General Literature
(1975), dat met het artikel in Ntg (1974) tot deze bijdrage gecombineerd en bewerkt
is, niet overgenomen: (p. 19) ‘the literary text in print, that is the material of the
book’? De mededeling n.a.v. Der implizite Leser van Iser dat in de loop der tijden
de in romans vervatte lezersrol ‘steeds minder expliciet gemaakt is’ (p. 16), brengt
de lezer die onder het kopje de impliciete lezer iets anders verwacht in verwarring.
Doordat S. deze mededeling vervolgens nader uitwerkt en daarbij van de 18de in
de 20ste eeuw terechtkomt en daarvan zegt: ‘De werkelijke lezer moet nu zelf maar
ontdekken aan de hand van min of meer impliciete of expliciete aanwijzingen hoe
de tekst gelezen moet worden’, wordt het er mede door het herhaald en wisselend
gebruik van de termen ‘impliciet’ en ‘expliciet’ niet duidelijker op. Onduidelijk is ook
dat S. onder type c de expliciete lezer (p. 16) de geïntendeerde (intendierte) lezer
ter sprake brengt, terwijl Link bij wier benamingen S.
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zich zegt aan te sluiten dit begrip juist in verband brengt met de impliciete lezer (p.
13).
De afdeling Theorie wordt geopend door R.T. Segers' Lezer en tekst. Schets van
een kommunikatie-proces. Met zijn ontwerp van een basistheorie over het literaire
communicatie-proces beoogt S. o.a. onderzoeksresultaten van verschillende afkomst
met elkaar in verband te brengen. Wij stemmen gaarne met hem in wanneer hij
zegt: ‘Er liggen te veel onderzoeksresultaten te vergelen, niet omdat zij niets zeggend
zouden zijn, maar omdat wij hen niet láten spreken door verbanden te leggen met
resultaten, verkregen door toepassing van een andere methode’ (p. 24). Wanneer
hij in de volgende zin echter meteen transformationeel-generatief en
receptie-esthetisch onderzoek met elkaar wil verbinden, vinden wij hem te
optimistisch en/of te onvoorzichtig. De op p. 25 voorgestelde integratie van semiotiek
en receptietheorie lijkt ons reëler, en uiteindelijk gaat het S. ook vooral om
laatstgenoemde integratie. Segers' voorstel tot een tweefasen activiteit - inhoudend
een theoretisch-hypothetische fase en een praktische toetsingsfase - mondt uit in
een pleidooi voor de experimentele literatuurwetenschap - een pleidooi dat ons
overtuigend voorkomt, hoewel wij Reinhold Viehoff als autoriteit in dezen om
verschillende redenen minder geschikt achten.
Bezwaar hebben wij tegen de conceptie van de ‘socio-kulturele kode’ die S.
uitwerkt en die hij van de ‘literaire kode’ onderscheidt. Hierbij maakt hij onzes inziens
herhaaldelijk de vergissing dat hij de begrippen ‘socio-kulturele kode’ en ‘linguïstische
kode’ niet meer uit elkaar houdt en op deze wijze de betekenis van de term
‘socio-kulturele kode’ vernauwt. Zo wordt (p. 28) de lezer in staat geacht om met
behulp van de ‘socio-kulturele kode’ de door de schrijver geïntendeerde
tekstelementen te decoderen, terwijl de ‘literaire kode’ ter interpretatie van de
niet-voorgecodeerde elementen dient. S. onderscheidt dan ook in het verlengde
van deze gedachtengang de laag van de linguïstische betekenissen en van de
esthetische superstructuur. Hij citeert de regel ‘De stad staart in de stad’ van
Achterberg en beweert: ‘Als deze regel alleen met een socio-kulturele kode benaderd
wordt, dan zal de lezer niet weten wat met deze zin aan te vangen. Immers, het
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werkwoord “staren” is voorbehouden aan levende wezens’ (p. 31). Wederom het
o.i. onjuiste gebruik van de term ‘socio-kulturele kode’. Juist de socio-culturele code
stelt de lezer in staat de dicht regel als zodanig te herkennen (literatuur is immers
een bij uitstek sociale conventie). Bovendien is S. niet consequent. Wanneer hij de
socio-culturele verwachtingshorizon beschrijft (p. 32), dan blijkt deze heel wat meer
te omvatten dan alleen talige ervaringen.
Weinig scherp is in zijn ontwerp ook de verhouding van tekst en lezersvrijheid.
Moet de lezer zijn ingezette systeem zoveel mogelijk aan dat van de tekst aanpassen
(p. 29)? Baseert de lezer in een ‘serieus leesproces’ zijn interpretatie en evaluatie
zowel op het tekenmateriaal als op zijn eigen codesysteem (p. 34)? Of neemt S. de
opinie van Mukařovský over (hij citeert de betreffende passage op p. 34), dat het
artefakt de potentieel is van allerlei mogelijke lezersconcretisaties, waarbij het van
de literaire code van de lezer afhangt, of hij een bepaald tekstelement als esthetisch
signaal opvat? Misschien zijn er wel verschillende lezers of ook verschillende
leessituaties en zijn alle drie de gevallen denkbaar - maar daarover wordt niets
gezegd. Onze indruk is dat een basistheorie misverstanden van de genoemde soort
zou moeten trachten te voorkomen.
Uitgangspunt van G. de Vriend in Wolfgang Iser: fiktionele teksten en open plekken
is de vraag: biedt Iser een nieuwe visie op het verschijnsel literatuur? Hij bespreekt
Isers begrippen ‘open plek’ en ‘impliciete lezer’ en zijn opvatting van fictionaliteit
van literaire teksten, en komt tot een negatieve conclusie: Iser stelt een normering
voor van het leesproces net als het traditionele interpretatieonderzoek, en beweert
over fictionaliteit met behulp van de speech-act theorie niet meer dan dat een literaire
tekst over de werkelijkheid gaat (p. 47).
Wij betwijfelen of het zinvol is om de vraag naar de originaliteit van Isers bijdrage
tot de receptie-esthetica te stellen zonder te verwijzen naar de discussie die hierover
in Duitsland is gevoerd, bij voorbeeld naar de polemiek tussen Hannelore Link en
Iser zelf. Bovendien is De Vriends conclusie niet erg overtuigend, omdat hij nauwelijks
argumenten aanvoert maar zijn kritiek vooral geeft in de vorm van terloopse
vraagtekens en uitroeptekens achter uitspraken
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van Iser, zonder de contekst te bespreken waarin de gewraakte zinsneden staan.
DV wijst erop dat het niet duidelijk is of Isers analyse geldt voor het lezen in het
algemeen, het lezen van fictie of het lezen van literatuur (p. 38/39). Volgens DV ziet
Iser in 1970 ‘Unbestimmtheit’ en ‘Leerstellen’ als kenmerken van literaire teksten,
in zijn later werk als voorwaarden voor elk communicatieproces (p. 37). Maar op p.
41 geeft hij een citaat uit Iser 1976 dat deze weergave tegenspreekt: hierin beweert
Iser (in 1976 nog) dat open plekken fictioneel taalgebruik kenmerken.
DV vertaalt Isers ‘Ansichten’ met afbeeldingen (p. 40), visies (p. 40) en
voorstellingen (p. 44). De eerste vertaling is verwarrend omdat afbeelding associaties
wekt met een opvatting over literatuur als afspiegeling van de werkelijkheid, en deze
visie wordt door Iser verworpen, zoals DV op p. 45 uiteenzet.
Op p. 44 wordt gewezen op het verhaal Kholstomer van Tolstoi dat door middel
van het perspectief het eigensdomsbegrip thematiseert. DV spreekt over ‘mijn
Tolstoi-voorbeeld’. Een verwijzing naar het artikel Die Kunst als Verfahren van Viktor
Šklovskij was wel op zijn plaats geweest.
In zijn bijdrage In leunstoel of schouwburgzaal beschouwt H. van den Bergh vanuit
de receptietheorie het probleem van de genreindeling. VdB acht dit een van de
meest relevante deelvragen die bestudeerd kunnen worden zolang een
receptietheoretisch kader nog onvoldoende is uitgewerkt om een vanzelfsprekend
onderzoeksprogramma op te leveren. Dit uitgangspunt lijkt, vooral gezien de
toepassing die VdB in dit artikel geeft, zeer vruchtbaar bij het onderzoek naar
genrekenmerken.
Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek geeft VdB een uiteenzetting in welk
opzicht van de receptietheorie bij dit onderzoek resultaten verwacht kunnen worden
(p. 52-54). Het is een niet erg duidelijk gedeelte, waarin VdB soms zijn doelstelling
uit het oog verliest. Zo bijvoorbeeld wanneer hij wijst op de mogelijkheid dat het
profijt van het lezen van literatuur gedemocratiseerd kan worden, als in het onderzoek
centraal komt te staan de manier waarop mensen beïnvloed worden door wat ze
lezen. Hierin ziet VdB een
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rechtvaardiging van een op receptie gerichte vakbeoefening. Behalve dat het verband
tussen dit gedeelte en de vraag naar de te verwachten resultaten van receptiegericht
onderzoek i.v.m. de genreproblematiek vaag is, is ook de relatie tussen
receptietheorie en democratisering van profijt niet duidelijk.
Op p. 56 wijst VdB op het probleem van het ontbreken van geregistreerde
historische reacties en de onmogelijkheid de reële uitwerking van teksten vast te
stellen. Een inderdaad voor de receptietheorie cruciaal probleem, hoewel het minder
van methodische dan van praktische aard is. Onbegrijpelijk is dat VdB direct na
deze constatering wijst op ‘het door de tijden heen gelijk blijven van bepaalde
procédé's (b.v. spanning of hilariteit wekkende kunstgrepen)’. Het is immers
onmogelijk, te constateren welke kunstgrepen hilariteit wekken, als de reële
uitwerking van een tekst niet is vast te stellen.
Het zou wellicht de voorkeur hebben verdiend, wanneer deze bijdrage, zonder
het wat eclectische theoretische gedeelte van p. 52-54, in de afdeling Toepassing
was geplaatst, vooral ook omdat VdB in de uitwerking van zijn gedachtengang beter
op dreef is. Dit toegepaste gedeelte kondigt VdB als volgt aan: ‘In het volgende
zullen we daarom trachten de verschillen tussen Claus' korte verhaal Suiker en het
toneelstuk Suiker te inventariseren en te duiden als noodzakelijke genre-verschillen,
ingebouwd met het oog op een verschillend receptie-proces.’ (p. 57).
Bij dit gedeelte vallen de volgende opmerkingen te plaatsen. Naar aanleiding van
noot 14 op p. 59 rijst de vraag waarom VdB niet een uitgebreider verantwoording
geeft van het gebruikmaken van de leeservaring van eerstejaarsstudenten. Hoe is
die gemeten? Is er gebruik gemaakt van enquêtes of is het een persoonlijke indruk,
waarvan de waarde als argument in een analyse van de impliciete lezersrol sterk
betwijfeld mag worden?
De tegenstellingen tussen de mogelijkheden van het drama en die van de roman
die VdB op p. 65/66 schetst is onzuiver. Een alwetende verteller die over het innerlijk
van de personages (rechtstreeks namens de auteur bovendien!) mededelingen kan
doen komt immers niet in elke roman voor.
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Op p. 67 spreekt VdB over de voorbereiding en terugverwijzing als middelen om de
publieksgemeenschap te boeien. Het wordt niet duidelijk waarom hij, hoewel hij zelf
opmerkt dat het niet gaat om exclusief dramatische (en dus zonder meer
genrebepalende) middelen, hierop zo uitgebreid ingaat. Vooral omdat niet
aangegeven wordt wat het verschil is met de in epiek gebruikelijke anticipaties en
retroversies.
Op p. 70 somt VdB drie specifieke eigenschappen van het dramatische genre op
zoals die uit zijn onderzoek naar voren zijn gekomen. Op p. 71 verbindt VdB dan
twee zaken met elkaar die niet noodzakelijk bij elkaar horen. Hij wijst op het feit dat
een drama minder ‘Leerstellen’ kan bevatten dan een roman vanwege de
‘onmogelijkheid voor de individuele toeschouwer om “terug te bladeren” of zijn eigen
tempo te bepalen’ (p. 70). De toneelbezoeker is dan ook niet de gelijkwaardige
partner van de abstracte auteur, maar dient ‘als een kind bij de hand te worden
genomen.’ (p. 71). Via deze vergelijking van de toeschouwer met een kind komt
VdB tot de door psychoanalytisch onderzoek gesteunde conclusie dat we bij een
publieksgemeenschap te maken hebben met een regressie naar het kinderlijk
reactiepatroon. Onvoldoende geeft VdB echter aan dat hier twee verschillende
aspecten van de receptie van het dramatische genre aan de orde zijn: enerzijds
ziet VdB de noodzaak van een zekere mate van expliciteit en duidelijkheid, omdat
de toeschouwer niet kan terugbladeren, anderzijds verbindt hij deze eigenschappen
met de situatie waarin drama gerecipieerd wordt (de publieksgemeenschap).
Interessant zou in dit verband een onderzoek zijn naar de receptie van een toneelstuk
in een schouwburg en de receptie van hetzelfde toneelstuk via de televisie, waarbij
het groepsaspect geen rol speelt.
T. Anbeek stelt in zijn bijdrage Receptie-esthetika en receptie-geschiedenis de
vraag naar de originaliteit van de receptie-esthetica in haar geheel. Hij onderscheidt
in navolging van Hannelore Link receptie-esthetica (hoe moeten teksten gelezen
worden) en receptie-geschiedenis (hoe werden teksten op een bepaald moment
gelezen). A. stelt dat receptie-geschiedenis hetzelfde is als ‘Wirkungsgeschichte’
en dat receptie-esthetica alleen in naam verschilt van de traditionele
structuur-analyse.
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Dit is een eenvoudig antwoord op de vraag naar de originaliteit, maar het is alleen
mogelijk als men de kernvraag van de receptie-esthetica niet begrepen heeft. A.
vindt het dan ook een probleem dat En dan is er koffie zo verschillend beoordeeld
is: ‘Dat maakt het wel heel lastig iets te beweren over de waardering van dit boek.’
(p. 80). Ook noemt hij Van den Bergs vergelijking van diens analyse van Het gesprek
op den Drachenfels met enkele contemporaine reacties een ‘geslaagde toetsing’,
want ‘het blijkt dat de tekst inderdaad op de door hem blootgelegde manier gelezen
is’ (p. 81). Meent A. dat een confrontatie van receptie-esthetica en
receptie-geschiedenis alleen dit resultaat beoogt?
De vraag rijst ook of A. niet op de hoogte is van empirisch lezersonderzoek als
hij een team van sociologen/psychologen het Nederlandse leespubliek laat
doorlichten ‘in science-fictionland’ (p. 80).
Deze kritiek neemt niet weg dat de praktische problemen die A. bespreekt n.a.v.
zijn onderzoek naar de receptie van laat-negentiende-eeuwse romans niet te
verwaarlozen zijn: in hoeverre zijn de weinige reacties die overgeleverd zijn
representatief voor het of een lezerspubliek?
In de eerste bijlage in de afdeling Toepassing bespreekt J.J. Kloek in Vielen de
juffrouwen van 'erzelven? Of: Is receptie-geschiedenis mogelijk? veel grondiger en
serieuzer dan Anbeek en Van Zonneveld problemen uit de praktijk van het historisch
receptieonderzoek.
Hij stelt een onderscheid voor tussen hypothetische en gedocumenteerde reële
receptie. Als er geen of zeer weinig lezersreacties bekend zijn, kunnen alleen
veronderstellingen over de receptie van een tekst geformuleerd worden op grond
van een vergelijking van die tekst met contemporaine en voorafgaande literaire
teksten en met poëticale voorschriften (p. 88). Dit onderscheid lijkt ons wel zinvol,
maar het is de vraag of onderzoek naar de hypothetische receptie nog
receptie-onderzoek genoemd kan worden omdat lezersreacties ontbreken. Omdat
het de plaats laat zien van een werk binnen de literaire traditie, is het veeleer
onderzoek naar de ‘Evolutionswert’, een begrip dat door de Russische formalisten
en de Tsjechische structuralisten werd ontwikkeld.
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Dat men ook op veel moeilijkheden stuit als er wel documentatie over de receptie
van een werk voorhanden is illustreert K. aan zijn onderzoek naar Werther-referenties
bij Wolff en Deken. Hij bespreekt problemen met betrekking tot de kwaliteit en de
kwantiteit van gevonden informatie. De kwaliteit van referenties wordt beïnvloed
door de contekst (b.v. uitspraken in literaire teksten), de betrouwbaarheid van de
recipiënt en de status die hij zichzelf toekent tegenover zijn publiek. Deze factoren
blijken in het Werther-onderzoek vaak de informatieve waarde van referenties te
verminderen. Een kwantitatief probleem is de zero-informatie: wat betekent het
ontbreken van referenties op plaatsen waar wel uitspraken over het werk verwacht
kunnen worden?
K. moet concluderen dat het zo goed als onmogelijk is greep te krijgen op de reële
receptie van Werther in het algemeen. Maar hij acht receptiegeschiedenis
noodzakelijk als men recht wil doen aan de historische communicatieve functie van
literatuur, en ook mogelijk en zinvol als men zich bewust is van de beperkingen en
in veel gevallen tevreden is met een zo wetenschappelijk mogelijk ontwerp van de
hypothetische receptie (p. 104/105).
Het ontbreken van overgeleverde lezersreacties zou enigszins gecompenseerd
kunnen worden door statistisch onderzoek in archieven van biliotheken naar leenen leesgedrag. In Uitnodiging tot onderzoek waarmee de bundel besluit, roept K.
tot dergelijk onderzoek op.
De titel van de bijdrage van P.A.W. van Zonneveld De receptie van immorele
literatuur in de 19e eeuw is enigszins misleidend. Het onderzoek beperkt zich
namelijk tot de receptie van Franse (immorele) literatuur in het Nederlandse tijdschrift
Vaderlandsche Letteroefeningen in de periode 1830-1840. Niettemin pretendeert
VZ ‘een overzicht te geven van de belangrijkste bezwaren, die de Franse literatuur
in ons land heeft opgeroepen (p. 111). Er rijzen dan ook enkele vragen: Waarom
het tijdschrift Vaderlandse Letteroefeningen als enige bron gekozen? Kan dit als
representatief gelden terwijl VZ het op p. 112 als ‘een der meest conservatieve
tijdschriften uit die periode’ karakteriseert? Waarom de periode 1830-1840 gekozen?
Kan hier als argument gelden dat, zoals VZ op p. 109 opmerkt,
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‘laten we zeggen rond 1830’ de Victoriaanse moraal haar intrede doet?
Maar ook al laat men de conclusies alleen gelden voor de Vaderlandsche
Letteroefeningen 1830-1840, dan nog blijft een groot bezwaar dat ze op geen enkele
manier te controleren zijn omdat VZ geen kwantitatieve gegevens verstrekt. Iets dat
waarschijnlijk niet al te moeilijk had behoeven te zijn. Te denken valt o.a. aan de
volgende punten: hoeveel bijdragen over Franse literatuur telt de VL in de periode
1830-1840, hoeveel daarvan hebben een negatieve strekking en hebben de bijdragen
over Franse literatuur vaker een negatieve strekking dan die over b.v. Duitse? Nu
deze informatie ontbreekt is onduidelijk welke waarde aan VZ's illustrerende
bloemlezing bij zijn conclusies op p. 112-118 gehecht moet worden. Eén voorbeeld:
moet uit die ene opmerking over de danswoede der Fransen, met name der
Parijzenaars, geconcludeerd worden ‘Met Fransen worden bijna altijd Parijzenaars
bedoeld’ (p. 112, curs. van ons), of zijn er nog vele andere, in deze bijdrage niet
genoemde, bewijsplaatsen?
Twee artikelen in de rubriek Toepassing behelzen experimenteel
receptie-onderzoek. In Veldwerk: Waarom en hoe? doet G.J. Vis suggesties voor
het onderzoek naar lezersreacties met name in het onderwijs. Na bespreking van
een aantal publicaties over onderzoek van lezersreacties (Richards, Valentine,
Hansson, Mauser c.s., Purves; Groeben wordt (nog) niet genoemd) formuleert V.
een aantal voorwaarden waaraan receptie-onderzoek moet voldoen. De doelstelling
van receptie-esthetisch onderzoek beperkt V. vooralsnog welbewust tot onderzoek
op school (daar is men officieel met literatuur bezig). Receptie-esthetisch onderzoek
is zinvol vanwege de educatieve relevantie ervan. De suggesties van V. zijn van
dien aard dat we uitzien naar het beloofde artikel over de resultaten en problemen
van een receptieproef die V. heeft gehouden.
A. van Assche bespreekt in Gevoelservaring van poëzie de methode en de
resultaten van zijn experimenteel-psychologisch onderzoek naar de receptie van
twee gedichten (Een Vrouw van H. Claus en Winterochtend van H. de Coninck) bij
152 scholieren ‘laatstejaars humaniora’. De proefpersonen werden in vier ‘kondities’
onderworpen
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aan een gevoelstest en aan een empathie-vragenlijst. Twee groepen, elk voor één
gedicht, moesten vervolgens aan de hand van de gevoelstest de gevoelens
beschrijven die in het gedicht worden uitgedrukt en twee andere beschreven de
gevoelens die door het gedicht worden opgewekt. De op deze manier verkregen
gegevens worden met elkaar vergeleken en op hun theoretische implicaties
onderzocht. Een moeilijkheid waarmee VA geen rekening lijkt te houden zien wij in
de vraag of de proefpersonen de in de gevoelstest opgenomen termen wel op
eenzelfde manier opvatten. ‘Warm’, is dat letterlijk of figuurlijk? Dit probleem geldt
overigens voor elk experimenteel onderzoek dat met semantische schalen werkt.
Het literair-theoretisch kader van waaruit nu juist de gevoelens worden bestudeerd
wordt pas op p. 153 enigszins duidelijk. VA's vraag blijkt te zijn: hoe waarderen
leerlingen het doorbreken van verwachtingspatronen (differentiatie)? Bij deze
vraagstelling zal de gevoelsreactie een van de lezersvoorwaarden zijn, zeker niet
de enige. Bovendien dient men voorzichtig te zijn met de interpretatie van de
resultaten, aangezien de gevoelsset van leerlingen op school altijd door de situatie
geconditioneerd zal zijn.
Bij het lezen van de bijdrage van F.C. de Rover De aanval op de lezer kan men
zich afvragen waarom deze in de rubriek Toepassing is opgenomen. Getuige de
volgende passage heeft DR ook zelf de nadruk willen leggen op het theoretische
aspect: ‘In deze bijdrage zal ik mij beperken tot het samenvatten van een aantal
door Iser gehanteerde uitgangspunten die ik aanvul met door anderen ontwikkelde
ideeën. Tegen die achtergrond wil ik tenslotte enige opmerkingen maken over de
kommunicatiestruktuur van Louis Ferrons roman De keisnijder van Fichtenwald’ (p.
170). En inderdaad verbindt DR op overtuigende manier met elkaar verschillende
opmerkingen over ‘open plekken’, lezersmanipulatie en de afstand tussen verteller,
overige personages, ‘implied author’ en lezer. Na een vrij uitgebreide
inhoudsweergave van de roman komt hij dan tot een enkele opmerking hierover, in
het bijzonder over de functie van de ironie. Het had onzes inziens de voorkeur
verdiend, wanneer DR het accent meer gelegd had op dit deel van zijn artikel.
De bijdragen in de bundel zijn gevarieerd en representatief voor
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het terrein van de receptie-esthetica. Zowel de fundering van de theoretische afdeling
als de hantering van de theorie in de praktische bijdragen had beter verantwoord
kunnen zijn (latere bijdragen van b.v. R.T. Segers in FdL komen in dit opzicht meer
aan onze wensen tegemoet). Het verschil in houding tegenover de receptie-esthetica
in de diverse bijdragen weerspiegelt een reële situatie in de onderzoekspraktijk. Dat
de bijdragen door ons van wisselende kwaliteit worden geacht zal uit deze bespreking
duidelijk geworden zijn.
Vrije Universiteit Amsterdam,
December 1979
ELRUD IBSCH
AD LEERINTVELD
CLAZIEN VERHEUL
ARIE IJZERMAN

R. Willemyns, Het niet-literaire Middelnederlands. Een Leerboek met
Bloemlezing. Met medewerking van J. GOOSSENS, Van Gorcum, Assen;
Uitgeverij Orison, Brugge 1979.
‘Sinds Van Loeys “Middelnederlands Leerboek” niet meer op de markt is, wordt het
ontbreken van een tekstverzameling met niet-literaire teksten door vele docenten
aan de universiteit (en elders?) als een pijnlijk tekort aangevoeld’, schrijft de
Brusselse hoogleraar Roland Willemyns (voortaan W.) in het Woord Vooraf van zijn
bovenvermeld boek. Het waarom van het boek is hiermede gemotiveerd.
Na een preliminaire aantekening op blz. V en het Woord Vooraf volgen drie
hoofdstukken waarin achtereenvolgens een antwoord gegeven wordt op de vraag
Wat is Middelnederlands?, waarin Het wetenschappelijke apparaat van de
Middelneerlandistiek wordt gepresenteerd en waarin Het taallandschap in de
Middeleeuwen per gewest wordt beschreven. Eerst daarna volgen honderd bladzijden
bloemlezing met de volgende geografische verdeling:
1. Vlaanderen-Zeeland: totaal 37 blzz.
2. Holland-Utrecht: totaal 22 blzz.
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3. Brabant: totaal 16 blzz.
4. Limburg-Nederrijn: totaal 15 blzz.
5. Noordoosten: totaal 9 blzz.

Het boek van W. schreeuwt a.h.w. om aandacht van de Middelnederlandse filologie
en dat niet alleen door de verscheidenheid van de 65 afgedrukte teksten. Het boek
verdient onze aandacht vooral ook vanwege de inleiding die aan de teksten
voorafgaat.
Laat ik vooropstellen, dat ik na lezing van de inleiding, die zeer exact het object
van onderzoek wil definiëren, nog niet precies weet wat ik onder ‘alle soorten en
genres niet-literair Middelnederlands’ moet verstaan of misschien kan ik beter
formuleren: ik weet na lezing nog steeds niet waar de grens ligt tussen literair en
niet-literair Middelnederlands. Waaronder vallen vaktalen, herbaria, glossaria,
kookboeken, toverformules om maar eens iets te noemen?
In par. 1.1. Nederlands (blz. 3-14) van hoofdstuk 1 Wat is Middelnederlands?
geeft Jan Goossens (voortaan G.), die deze paragraaf blijkens blz. V bijna geheel
voor zijn rekening nam, een definitie van het studieobject van de beoefenaars van
de Middelnederlandse filologie die zich ‘totdusver’ daarover nauwelijks zorgen
gemaakt hebben. G. beschrijft het Nederlands als een diasysteem, d.w.z. als een
geheel van identieke en contrasterende elementen van verwante taalsystemen, dat
geografisch, sociaal en in tijd gedifferentieerd is. Hij inventariseert vijf verschillende
definities en kiest er daarvan één die aansluit bij ‘het onderzoek van taalvormen die
geschreven (en gesproken) werden in een Middelnederlandse periode’. Zijn definitie
luidt dan: het Nederlands is een diasysteem, gebaseerd op verwantschap en op het
overkoepelend element cultuurtaal van het ogenblik af en daar, waar zij in
embryonale toestand voorkomt (blz. 12). G. sluit aan bij de traditie (blz. 13). Zijn
verdienste is dat hij een beredeneerde definitie weet te geven.
De paragraaf 1.2. Middel- wil de chronologische grenzen van het Middelnederlands
aangeven. In dit deel acht ik de kloof tussen de Oudnederlandse en de
Middelnederlandse teksttraditie niet op de meest heldere wijze behandeld. Om de
lacune, die er ligt tussen de
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grotere Oudnederlandse tekst(en) en het ontstaan van de Middelnederlandse stukken
te verklaren, is het m.i. onnodig ‘eerst een overzicht (te) geven van wat er werkelijk
(...) vóór 1300 gedateerd (kan worden)’ (blz. 15), vooral niet als uit die lijst literaire
teksten (1.2.1.) blijkt, dat alles dertiende-eeuws is m.u.v. de Servaasfragmenten. Ik
veroorloof mij in dit verband twee opmerkingen:
1. de lijst wekt in deze context ten onrechte de indruk dat uitsluitend de dertiende
eeuw Oudnederlandse residuen bevat, omdat sterk benadrukt wordt, dat
dertiende-eeuwse handschriften afschriften (kunnen) zijn van Oudnederlandse
teksten. Ook veertiende- en zelfs vijftiende-eeuwse handschriften kunnen evenwel
kopieën zijn van een oudere traditie;
2. de lijst is incompleet zoals de volgende Oudnederlandse aanvullingen uit het
Corpus-Gysseling (deel I Literaire Teksten) duidelijk mogen maken zelfs als men
op bepaalde ‘inlijvingen’ van Gysseling wil afdingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Runeninscripties
Hollandse lijst van heidense praktijken
Utrechtse doopbelofte
Zinsnede uit een Nederbergse doopbelofte
Heliand (en Genesis)
Oostnederrijns-Westfaalse paarde- en wormbezwering
Eltense evangelieglossen
Nederduitse Prudentiusglossen te Parijs
Wachtendonkse psalmen
Noordoostnederrijnse Prudentiusglossen
Noordnederrijnse bloedbezwering
Orosiusglossen uit Sint-Omaars
Hollands-Utrechtse namen van maanden en winden
Egmondse Willeram
Liefdeversje uit Vlaams Artesië of Frans-Vlaanderen
Naamlijst van en lofvers op de kloostergemeenschap te Munsterbilzen
Groningse psalmglossen
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Het PS op blz. 19-20 is verrassend. Een dergelijke aantekening is niet te schatten
tegen de achtergrond van het bestaan van een zijn typografische voltooiing naderend
Corpus-Gysseling (deel 2 Literaire teksten). W. heeft hier een unieke kans onbenut
gelaten om zijn leerboek volledig actueel te maken. Kan deze nalatigheid nog
voortvloeien uit schroom, een recensie over Het Luikse Diatessaron in de Ntg. 64
[1971] van de hand van Gysseling had niet mogen ontbreken.
In de paragraaf 1.2.2. Ambtelijke Teksten beschrijft en documenteert W. kort en
bondig de ingang van de volkstaal in de Nederlanden. Er wordt gebruik gemaakt
van de meest recente publicaties. Op het eerste gezicht biedt dit voldoende ‘voor
universitaire en M.O.-studenten Nederlands en Geschiedenis en voor hen die het
Middelnederlands als hulpvak hebben gekozen, zoals historici, paleografen en
codicologen’. Toch heb ik reserves tegenover deze paragraaf en de er uit
voortvloeiende consequenties. Ik moet namelijk constateren, dat in een boek dat
gaat over het niet-literaire Middelnederlands het reeds sinds 1970 in typoscript
voltooide Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) van
Maurits Gyseling buiten beschouwing is gebleven. Willemyns schrijft er dit over:
‘Op het ogenblik dat we dit schrijven hebben we helaas nog geen kennis
kunnen nemen van het reusachtige werk van Gysseling, dat al voltooid
maar nog niet uitgegeven is, n.l. een “Corpus der Middelnederlandse
teksten tot 1300” waarin alle thans bekende originelen (voorlopig met
uitzondering van de letterkundige) worden uitgegeven. Daar hier
jarenlange onderzoekingen in allerlei archieven en depots aan zijn
voorafgegaan, staat het vast dat er heel wat documenten gepubliceerd
zullen worden waar we nu nog niets van weten’.
In het najaar van 1977 waren evenwel de Ambtelijke Bescheiden gedrukt. Men
vergelijke slechts het imprint van Martinus Nijhoff. Afgezien daarvan meen ik, maar
wellicht komt dat vanwege mijn medeverantwoordelijkheid voor de realisering van
dat Corpus, dat een auteur die de pretentie heeft een nieuwe bloemlezing van dat
niet-literaire Middelnederlands te bezorgen en die er blijkens de Noten bij 1.2. Middel
(blz. 33-34) blijk van geeft de belangrijkste publika-
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ties over dat Corpus te kennen, niet met zo'n simpele verontschuldiging voorbij kan
gaan aan het Corpus-Gysseling omdat de indices nog niet beschikbaar waren.
Gysseling zelf had geraadpleegd kunnen worden en mediëvisten en Germanisten
weten via het tijdschrift Informatie Nederlandse Lexikologie dat het
Belgisch-Nederlands Instituut voor Nederlandse Lexicologie zijn gegevens
beschikbaar houdt voor ieder die daar belangstelling voor toont.
Kopers van W.'s boek, kopen nu een werk dat qua keuze van teksten hoofdzakelijk
verouderd en slechts gehuld is in een eigentijdse band.
Daarbij komt, en W. weet dit, dat door de Ambtelijke Bescheiden van het Corpus
van Middelnederlandse Teksten de spraakkunst van het Middelnederlands, alsmede
de verspreiding van de grafemische varianten er opmerkelijk anders uit zal komen
te zien. In een lezing voor de afdeling Dialectologie van de Koninklijke Nederlandse
Akademie voor Wetenschappen, kon ik dat onlangs aan de hand van de kaart van
o.a. Sint verduidelijken.
Wat ik impliciet met het voorafgaande betoogd heb, is dat hoofdstuk 3 van W's
boek (blz. 46-55) ingrijpend herschreven zal moeten worden op grond van
bovengenoemd Corpus.
Bij hoofdstuk 2 Het wetenschappelijk apparaat van de Middelneerlandistiek (blz.
37-46) zal ik slechts kort stilstaan. De bedoeling ervan is het wegwijs maken van
de gebruiker in het enorm uitgestrekte terrein van de Middelnederlandse taalkunde.
Bij een dergelijke intentie mag iedere docent de bijaccenten leggen waar hij dat
wenst. Ik zou het een originele gedachte gevonden hebben, wanneer W. in zijn
‘plan’ ook aandacht besteed had aan het apparaat dat de Middelnederlander in staat
stelde zijn eigen taal te leren.
Detailkritiek laat ik achterwege, hoewel het mij van het hart moet dat de woorden
gewijd aan de aanvullingen op het MNW wel erg onvolledig en onjuist zijn. Een en
ander valt te lezen in INL 4 [1975] blz. 38 e.v. en INL 5 [1977] blz. 38-41.
Over hoofdstuk 3 Het taallandschap in de Middeleeuwen: Overzicht van
dialectkenmerken permitteer ik mij nog slechts één opmerking. Ik ben het oneens
met W.'s stelling, dat er geen nauwkeurige begrenzing van een bepaald
dialectverschijnsel te geven is, omdat wij niet over
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genoeg informatie beschikken. Ik houd er een afwijkende mening op na, omdat het
argument der materiaalschaarste niet opgaat sedert het Corpus-Gysseling, vooral
niet als men slechts waarnemingen die zijn afgeleid van hoogfrequente
woorden/woordvormen in kaart brengt. Het is daarbij natuurlijk wel zo, dat de
verspreiding van ‘klankwetten’ niet meetbaar is, maar uitsluitend het
verspreidingsgebied van een bepaald grafemisch verschijnsel in één bepaald woord.
De geografische en chronologische verdeling van de 65 teksten kan men in
onderstaande tabel zien.

Vlaanderen

13de e.
5

14de e.
4

15de e.
4

16de e.
5

Holland

3

3

5

5

Brabant

2

3

3

3

Limburg

4

4

3

3

Noordoosten

-

2

2

2

_____

_____

_____

_____

14

16

17

18

Als lezer voel ik mij toch wel in de steek gelaten waar het gaat om de motivering
van deze keuze. Men zou best eens willen weten waarom de 16de eeuw zo ruim
vertegenwoordigd is, en waarom het Noordoosten helemaal niet in de 13de eeuw?
Is de belangrijkheid van een gewest uitgangspunt geweest? Waarom slechts zes
teksten in totaal uit dat Noordoosten? Waarom is Meurs of Kleef, Zutfen, Windesheim,
Kampen of Nijmegen afwezig?
Conclusie: dit boek vertoont alle kinderziektes die een eerste druk van een
studieboek kan vertonen. Toch voorziet deze bloemlezing van het niet-literaire
Middelnederlands in een behoefte nu Van Loeys Leerboek niet meer verkrijgbaar
is. Dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat Willemyns een tweede druk
drastisch zal moeten omwerken, om gelijke tred te kunnen houden met de recente
ontwikkelingen in het vak, die nu helaas teleurstellend behandeld zijn.
Leiden, december 1979
P. VAN STERKENBURG

Eindnoten:
1) Ed.: Eelco Verwijs, Van Vrouwen ende van minne. Middelnederlandsche gedichten uit de XIVde
en XVde eeuw, Groningen, 1871, p. 94-103, met een nog steeds lezenswaardige inleiding, p.
XXIII-XXXII en veelal juiste tekstemendaties. Litt.: D.Th. Enklaar, ‘De Blauwe Schuit’, in: Varende
2

Luyden. Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden ,
Assen 1956, p. 41-98.
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M.C. van den Toorn
De verklaring in de moderne taalkunde
Salviati: Door welke oorzaak worden de delen van de aarde naar beneden
gevoerd?
Simplicio: Dat is heel bekend; ieder weet dat dit de zwaarte is.
Salviati: Gij vergist u, signor Simplicio, gij hadt moeten zeggen: iedereen
weet dat zij zwaarte heet.
(Galileo Galilei, geciteerd bij Dijksterhuis 1977, 373)
Bij het verklaren van verschijnselen uit de historische taalkunde is het zinvol te
onderscheiden tussen twee soorten verklaringen: de strikt-linguïstische verklaring
en - wat we willen noemen - de aetiologische verklaring. Het laatste type verklaring
tracht de oorzaak van het ontstaan van bepaalde taalverschijnselen te ontraadselen;
men moet daarvoor gewoonlijk een beroep doen op factoren die niet linguïstisch
zijn, maar die tot het gebied van de psychologie of de sociologie behoren. Hoewel
deze soort verklaringen wetenschappelijk volkomen legitiem mogen heten, heeft
men zich in het verleden bij dergelijke verklaringen dikwijls laten verleiden tot
oncontroleerbare en speculatieve uitspraken. Bij het eerste type, de
strikt-linguïstische verklaring, bevinden we ons binnen het vak taalkunde, zonder
dat een beroep gedaan moet worden op de verworvenheden van andere
wetenschappen. De strikt-linguïstische verklaring is voorts deducerend van karakter
en gebaseerd op generaliseringen die soms zelfs de naam van wet hebben gekregen,
zoals bijvoorbeeld de Wet van Verner (vgl. Van den Toorn 1978). Het onderscheid
tussen beide soorten verklaringen loopt overigens vrijwel parallel aan de
onderscheiding die Botha maakt tussen interne en externe verklaringen; de laatste
soort graaft dieper en wil oorzaken opsporen waarvoor men te rade moet gaan bij
fysiologie, psychologie e.t.q. (Botha 1978, 211-213).
De strikt-linguïstische verklaring toegepast op historisch taalmateriaal is geheel
en al te formaliseren binnen het model van de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

242
deductief-nomologische verklaring zoals Hempel die geformuleerd heeft. Zijn model
ziet er aldus uit:

Toegepast op het verschijnsel van de grammatische wisseling in het Gotisch kan
men het volgende model schetsen, waarbij de plaats van de L wordt ingenomen
door de (geformaliseerd weergegeven) Wet van Verner:

Wanneer men uitgaat van het Explanandum kan men het voorkomen van áigum in
plaats van áihum ‘verklaren’ uit de Wet van Verner en de condities C1 en C2.
Bewandelt men de omgekeerde weg, dan kan men uit condities als C1 en C2 alsmede
de wet onder L genoemd vormen als onder E gegeven ‘voorspellen’. Zo'n voorspelling
kan men op nieuw materiaal toepassen en vervolgens toetsen aan de werkelijkheid
(een uitvoeriger uiteenzetting in Van den Toorn 1978).
Het blijkt dus mogelijk de deductief-nomologische verklaring toe te passen in de
historische taalkunde. De mogelijkheden daartoe zijn natuurlijk beperkt: het materiaal
uit oudere taalperioden is meestal ontoereikend en bovendien blijkt het slechts
zelden mogelijk zulke betrouwbare generalisaties te maken dat men van wetten kan
spreken. Zulke wetten zijn dan bijna altijd nog klankwetten, want op het terrein van
de klanken zijn de meest concrete gegevens aan te treffen.
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Men zou kunnen denken dat de moderne taalkunde, die zich bezig houdt met
eigentijds taalmateriaal, veel minder moeilijkheden ondervindt van het soort dat de
taalhistorici zo vaak tot een ‘non possumus’ dwingt. Toch is dat niet zonder meer
waar en naast optimistische denkbeelden over de mogelijkheden tot verklaring en
voorspelling in de moderne linguïstiek staan ook zeer sceptische meningen. We
willen hier een aantal van deze meningen de revue laten passeren en we beginnen
met de visie die Botha geeft van de transformationele taalkunde; hij is anno 1968
van mening dat een verklaring volgens deze vorm van taalkunde geheel volgens
het schema van Hempel kan verlopen. Botha ziet de TGG namelijk als een
deductieve theorie - beter nog kunnen we zeggen: hypothetisch-deductieve theorie
- waarbij de relatie tussen de primaire gegevens en de grammatica van deductieve
aard is: bepaalde observeerbare gebeurtenissen worden als gevolgen van wetten
(hypothetische constructies) voorgesteld. Op deze wijze ‘verklaart’ de TGG de
taaluitingen en de linguïstische intuïties van de taalgebruiker. In de woorden van
Botha zelf:
(1) 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. If a
transformational generative grammar is regarded as a device which refers
to a mental mechanism, then this explanation is of the causal type [...]. It
is also obvious that because of the nature of its abstract structure a
transformational grammar also has predictive power, with ‘predictive’ used
in the sense of Hempel too. For example, nominal compounds that are
deducible (derivable) from Lees' rules, but that do not occur in the corpus,
initially examined by him, constitute the predictions of his grammar (Botha
1968, 62).
Wanneer we deze voorstelling van een strikt-linguïstische verklaring overbrengen
naar het D-N model van Hempel, zouden we aan het volgende kunnen denken:
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In de beschouwing van Botha is de invulling van C niet expliciet gegeven; het wordt
niet helemaal duidelijk welke condities aanwezig moeten zijn. Wel is duidelijk dat
eventuele predicties toetsbaar behoren te zijn, in die zin dat de voorspelde
taalvormen grammaticaal moeten zijn. Over dat laatste moet nog meer worden
opgemerkt, maar er komt om te beginnen nog bij dat in de vele publikaties over
transformationele taalkunde zeer verschillende zaken verklaard blijken te moeten
worden. Botha laat hier slechts één aspect van de verklaring zien en het is wenselijk
meer opvattingen te onderzoeken.
Een onderzoek naar de verschillende verklaringspogingen in de transformationele
taalkunde levert een beeld van diversiteit op. Verschillende linguïsten willen
verschillende dingen verklaren. Zo heeft één van de transformationalisten van het
eerste uur, Jerrold J. Katz, zich bijvoorbeeld veel moeite gegeven om het LAD (=
Language Acquisition Device) als scharnierpunt in zijn verklaringsmodel een rol te
laten spelen.
(2) The major fact to be explained by the contending hypotheses [i.e.
rationalist and empiricist hypothesis] is that a child who undergoes the
transition from nonverbal infant to fluent speaker of a natural language
on the basis of an exposure to a sample of speech has acquired an internal
representation of the rules that determine how sentences are constructed,
used, and understood. These internally represented rules constitute his
competence in his native language (Katz. 1966, 245-246).
In termen van ‘input’ en ‘output’ geeft Katz nu het volgende model:

Overgebracht naar het D-N model levert dit op:
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Katz besteedt vervolgens uitvoerig aandacht aan de twee hypothesen volgens welke
het LAD gestructureerd zou moeten zijn. De empiristische hypothese, dat het LAD
volgens inductieve generalisatie n.a.v. observeerbare taalgegevens te werk zou
gaan, wijst hij af als te zwak. Volgens zijn mening zijn ‘the observable features of
sentences [...] insufficient to enable a child to acquire the rules of his language by
operations of inductive generalization and association’ (Katz 1966, 253). Er is meer
nodig voor het begrijpen van taal: er zijn namelijk vele ‘unobservable grammatical
features’. Dergelijke features ‘must, as we have already shown, be theoretically
posited by the linguist as part of the structure of sentences in order that his linguistic
description successfully explain observable grammatical features’ (Katz 1966, 254).
Deze verklaring nu wordt bereikt door te kiezen voor de rationalistische hypothese,
waarbij wordt aangenomen dat het LAD ‘contains a stock of innate ideas that jointly
specify the necessary form of language [...] and thus the necessary form of a
speaker's internal representation of the rules of his language’ (Katz 1966, 247-48).
Dat LAD bevat volgens Katz:
(i)

the linguistic universals which define the
form of a linguistic description,

(ii)

the form of the phonological, syntactic,
and semantic components of a linguistic
description,

(iii)

the formal character of the rules in each
of these components,

(iv)

the set of universal phonological,
syntactic, and semantic constructs out of
which particular rules in particular
descriptions are formulated,

(v)

a methodology for choosing optimal
linguistic descriptions (Katz 1966, 269).

Deze ‘innate ideas’ - en het kunnen er nog meer zijn, zoals Katz uitdrukkelijk
verklaart - stellen ons in staat ‘to explain why every natural language has the features
attributed to it by the principles of the theory of language’ (Katz 1966, 270). Wat dit
voor een verklaring is, blijft echter nogal mistig. Op dezelfde bladzijde zegt Katz
namelijk: ‘What the hypothesis asserts to be part of the language
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acquisition device is just what the theory of language specifies as universals, and
these are established on the basis of definite empirical evidence from the analysis
of natural languages’ (Katz 1966, 270). Dit alles nu is wel mogelijk, maar een
verklaring is dat niet meer. Op grond van analyse van natuurlijke talen worden
taaluniversalia gepostuleerd. Deze maken deel uit van het LAD en als zodanig
verklaren ze weer de ‘features of every natural language’. Dat laatste kan natuurlijk
niet. Men kan vaststellen dat een vrijgezel ongetrouwd is, maar niet vervolgens
daaruit v e r k l a r e n dat een vrijgezel ongetrouwd is.
Toch gaat Katz op deze rare manier te werk en hij hecht bovendien grote waarde
aan zijn ‘verklaring’: ‘We are seeking a more comprehensive and deeper explanation
for the facts than is provided by laws that express them. We seek an explanation
of those laws. The explanatory power of the rationalist hypothesis lies in its ability
to provide such an explanation’ (Katz 1966, 271). Na uitgeweid te hebben over de
erfelijke aanleg voor taalverwerving die men, uitgaande van de rationalistische
hypothese, moet aannemen, komt Katz te spreken over de regelmatigheid
(‘regularity’) die bij de taalverwerving valt waar te nemen. Ook deze kan weer
verklaard worden en wel op grond van de taal-universalia in het LAD.
(3) Since the innately given language acquisition device incorporates the
linguistic universals, we can explain why the linguistic universals are
necessary features of any language that is spoken by a human being.
Namely, the linguistic universals are found in each and every natural
language because, in acquiring a language, they are emplanted in the
speaker's internalization of the rules of his language by the device that
accomplishes its acquisition (Katz 1966, 273-74).
Wat staat hier nu? ‘Regularity’ bij het LAD is te verklaren uit taal-universalia; omdat
die taal-universalia in het LAD zitten, wordt verklaard dat ze noodzakelijk zijn.
Waarom? Omdat ze in elke taal voorkomen. Waarom? Omdat ze, tijdens het
verwerven van een taal ingeplant worden in de internalisatie van de regels die de
spreker kan bereiken door het LAD! Komen die universalia nu in het LAD of zitten
ze er al in?
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Op deze manier zou men kunnen verklaren dat de mens op twee benen loopt omdat
alle mensen op twee benen lopen. Dat is dan noodzakelijk omdat alle mensen twee
benen hebben, die ze tijdens het leren lopen leren gebruiken door het vermogen
dat hen in staat stelt te lopen!
Wat Katz hier probeert, is te bewijzen dat zijn LAD deugt. Maar dat kan niet op
deze manier. Als element in het explanans is een LAD volkomen legitiem, ook zonder
al deze gezochte corroboraties. (Dit blijft gelden ondanks alle veranderde opvattingen
omtrent het LAD; zie daarvoor bijv. Levelt 1975). Het enige wat nodig is, is dat de
output - i.c. de taalregels - deugt. Maar dat kan niet op direkte wijze vastgesteld
worden, omdat die regels weer een rol spelen in een ander explanans dat Katz
impliciet een rol laat spelen in zijn taalbeschouwing. Dat blijkt uit het volgende citaat:
(4) The formulation of such internalized rules relates observable speech
events to one another through complex deductive patterns formalized in
the linguistic description. The rules of a linguistic description, which are
analogous to the laws of a physical theory, relate such events because
they are generalizations expressing invariant connections among classes
of linguistic event-types. Thus, the entire linguistic description is a system
from which the phonological, syntactic, and semantic facts about a
language can be derived as consequences of its rules (Katz 1966, 105).
Wanneer we deze opvatting overbrengen naar het D-N model, ontstaat het
volgende beeld:

(vgl. Andresen 1974, 137). Wat output was in het voorafgaande schema, de regels,
is hier de tweede term van het explanans. Katz meent nu dat deze als hypotheses
gepostuleerde taalregels empirisch gerechtvaardigd kunnen worden.
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(5) The theory of language is empirically tested by determining whether
its generalizations, which extrapolate an invariant property of all previously
described languages, attribute properties to each subsequently
investigated language that those languages actually have [....].
Thus, the evidence for the generalizations about language appearing in
the theory of language comes from the same set of facts that confirms
particular linguistic descriptions. Such generalizations are true just in case
the features they ascribe to linguistic descriptions are actually those that
must be attributed to linguistic descriptions for them to be empirically
successful (Katz 1966, 108, 109).
Wat we hier zien is de opvatting die ook Botha in zijn dissertatie (Botha 1968)
voorstond: een taalkundig verklarings- en predictiemodel volgens Hempel levert
testbare conclusies op. We moeten hierop nader terugkomen, want het is de vraag
nog in hoeverre regels (‘rules’) dezelfde rol kunnen spelen als wetten (‘laws’) in de
natuurwetenschappen. Katz is daarover nogal optimistisch: hij spreekt van ‘the rules
of a linguistic description, which are analogous to the laws of a physical theory’ (Katz
1966, 105). In zoverre als er sprake is van hypothetisch-deductieve systemen is de
vergelijking tussen natuurwetenschap en taalwetenschap wel houdbaar, maar de
status van regels wijkt af van die van wetten. Daarmee hangt ook nog samen de
vraag of de taalkunde een empirische wetenschap genoemd kan worden. Voordat
we op deze kwestie ingaan nu eerst aandacht voor Chomsky's opvattingen over
verklaring.
In tegenstelling tot Katz, die zich, om zo te zeggen, geheel bloot gaf bij zijn visie
op de verklaring, is Chomsky minder expliciet. Dat wil niet zeggen dat het begrip
‘verklaring’ en ‘verklarende kracht’ geen grote rol speelt in zijn betoog; het tegendeel
is waar. Zo wordt in Syntactic Structures al een hoofdstuk gewijd aan ‘The
Explanatory Power of Linguistic Theory’, maar veel verder dan de algemeen
geformuleerde eis dat ‘it is reasonable to expect grammars to provide explanations’
komt het hier niet (Chomsky 1957, 85). Voor verklaringen dient men in ieder geval
verschillende niveaus in de grammatica te postuleren; dat is ‘the notion of linguistic
level’ en
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hierdoor is de ambiguïteit van zinnen als they are flying planes te verklaren. In
Current Issues in Linguistic Theory worden dan vervolgens de drie niveaus van de
observationele, de descriptieve en de verklarende adequaatheid besproken
(Chomsky 1964, 29); we hoeven daar hier niet verder op in te gaan.
In Cartesian Linguistics wordt naar aanleiding van zeventiende-eeuwse
grammatica's opgemerkt dat ‘the discovery of universal principles’ een verklaring
kan inhouden voor bepaalde taalkundige feiten (Chomsky 1966, 54), maar wat
Chomsky mist is ‘an underlying hypothesis as to the general nature of language
that is sufficiently strong as to indicate why just these and not other descriptions are
selected by the child acquiring the language or the linguist describing it, on the basis
of the data available to them’ (Chomsky 1966, 58). Wat dus verklaring behoeft, is
het LAD en de competence van de taalgebruiker en de taalbeschrijver.
In Aspects of the Theory of Syntax van één jaar eerder was dat al gedetailleerder
aan de orde gesteld. Aan het LAD-model worden daar de volgende eisen gesteld:
(6)

(12)

(i)

a technique for
representing input
signals

(ii)

a way of
representing
structural
information about
these signals

(iii)

some initial
delimitation of a
class of possible
hypotheses about
language structure

(iv)

a method for
determining what
each such
hypothesis implies
with respect to each
sentence

(v)

a method for
selecting one of the
(presumably,
infinitely many)
hypotheses that are
allowed by (iii) and
are compatible with
the given primary
linguistic data
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Correspondingly, a theory of linguistic structure that aims for explanatory adequacy
must contain
(13)

(i)

a universal phonetic theory
that defines the notion
‘possible sentence’

(ii)

a definition of ‘structural
description’

(iii)

a definition of ‘generative
grammar’

(iv)

a method for determining
the structural description
of a sentence, given a
grammar

(v)

a way of evaluating
alternative proposed
grammars (Chomsky 1965,
30-31).
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Chomsky meent dat dit LAD-model een afspiegeling is van datgene wat de linguïst
doet die een linguïstische theorie ontwerpt - iets wat betwijfeld kan worden en wat
tot op heden zeker niet bewezen is -.
(7) Returning now to the main theme, we shall call a theory of linguistic
structure that meets conditions (i) - (v) an explanatory theory, and a theory
that meets conditions (i) - (iv) an descriptive theory (Chomsky 1965, 34).
Zo'n verklarende theorie moet terug kunnen grijpen op taaluniversalia:
(8) Real progress in linguistics consists in the discovery that certain
features of given languages can be reduced to universal properties of
language, and explained in these deeper aspects of linguistic form
(Chomsky 1965, 35).
En één bladzijde verder is sprake van ‘the attempt to achieve explanatory
adequacy - the attempt to discover linguistic universals’ (Chomsky 1965, 36).
Wanneer we nu trachten deze ideeën onder te brengen in het D-N model, zouden
we de volgende mogelijkheden kunnen overwegen. Wat de theorie betreft:

Op de ‘evaluation procedure’, evenals de condities (i) t/m (iv) gaat Chomsky nog
uitvoerig in. Maar veel onduidelijker is ‘the attempt to discover linguistic universals’
als verklarende instantie. Men zou kunnen denken aan het volgende:

Maar dit model vertoont als onduidelijkheid: universalia. Deze universalia - Chomsky
geeft als voorbeeld de mogelijkheid dat de
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‘transformational cycle [...] a universal feature of the phonological component’ zou
kunnen zijn - kunnen alleen vermoed worden en afgeleid worden uit die taalfeiten
zelf. En als zodanig is de verklarende kracht betwijfelbaar. Wanneer we als universele
eigenschap van metalen vaststellen o.m. het vermogen om warmte te geleiden, dan
hoeft dat vermogen op zichzelf geen v e r k l a r i n g te bieden van bepaalde
kenmerken van ijzer of koper.
Hoe weinig bevredigend tot nu toe de betekenis van de verklaring in de moderne
taalkunde ook moge zijn, zeker is dat de behoefte aan een verklarend model groot
is. Er is bijna geen modern linguïstisch boek waarin de verklaring als belangrijk doel
niet tenminste één maal genoemd wordt. In een inmiddels al wat verouderd handboek
wordt in het eerste hoofdstuk al gesteld:
(9) The various linguistic skills reflect aspects of the intellectual abilities
we possess by virtue of being human. When we attempt to explain these
skills, we are really seeking to explain an important part of what makes
us human (Jacobs and Rosenbaum 1968, 8).
En een paar hoofdstukken verder volgt:
(10) The concept of deep structure, surface structure, and
transformations provide, as seen in Chapter 4, a tool which explains many
of the peculiarities of English syntax and yields insight into the linguistic
capabilities of the native speaker of a language (Jacobs and Rosenbaum
1968, 30).
In een recenter handboek wordt in de epiloog het belang beklemtoond van
generalisaties:
(11) For the existence of particular generalizations (rules) about
individual languages only sets the stage for a still more profound inquiry
which characterizes theoretical linguistics, namely, the search for
metaprinciples which predict and hence explain as many properties as
possible of individual rules (Keyser and Postal 1976, 400).
In weer een ander inleidend handboek wordt aandacht gevraagd voor
grammaticaliteitsoordelen van de taalgebruiker en dan heet het:
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(12) To explain how speakers are able to make systematic judgments
in this way, we must suppose that knowledge of a language consists in
part of an unconscious knowledge of systematic rules such as the Tag
Rule (Akmajian and Heny 1975, 17).
Een theorie die deze ‘unconscious knowledge’ verklaart, wordt elders aldus
omschreven:
(13) Such a theory would be explanatory in the sense that it would
answer the question: Why do speakers of a language have the grammars
that they have?
Defined in this way, the notion of explanatory adequacy only makes sense
in the context of a theory that makes the assumption noted above, that
the linguist is providing an account of a psychologically real grammar in
the speaker's head (Bach 1974, 239).
Daarop volgt hetzelfde model dat we bij Katz gezien hebben:

Er volgt echter een belangrijke restrictie t.a.v. de verklarende adequaatheid van een
linguïstische theorie:
(14) Notice further that ‘explanatory adequacy’ is being used in a very
special sense, not to be equated with a more general notion of explanation
(Bach 1974, 240).
Van dat laatste wordt dan weer gezegd:
(15) The general notion of explanation seems to be a relative one. That
is, there is no absolute sense in which some hypothesis or theory can be
said to have given a final explanation. Explanations arise out of the
questions that we ask, and it seems to be part of the nature of human
knowledge that answers to questions lead to new questions (Bach 1974,
251).
Emmon Bach heeft naar onze mening volkomen gelijk hierin. Als voorbeeld geeft
hij het volgende geval: stel een descriptief adequate grammatica verklaart bepaalde
feiten van een taal. Dan is de volgende vraag die opduikt, hoe deze grammatica
zelf verklaard moet worden, bijv. hoe een taalgebruiker deze grammatica verwerft.
Gesteld dat we een theorie vinden die dat kan verklaren, waarom voldoet dan deze
theorie aan onze eisen en niet enigerlei andere
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theorie? De enige manier om daarachter te komen ligt in het testen van zulke
theorieën, aldus Bach: ‘...theories must be tested and justified externally as well as
internally’ (Bach 1974, 252). Dat laatste heeft Bach ook omschreven:
(16)...to seek some external justification or explanation for the rules
that we posit. In the first instance, we might test our ideas by looking at
facts about language acquisition or language history [...]. In the second
instance, we move into the fit between our linguistic theories and other
theories about language use, phonetics (in the case of phonology), and
so on (Bach 1974, 250).
Deze expliciet geformuleerde toetsingseis, is dunkt ons een indicatie dat de
verklaring die Bach nastreeft, dient te voldoen aan de kenmerken van het D-N model
van Hempel. En dit is nu juist het punt waarop de kritiek van methodologen begint.
Er zijn namelijk met de verklaring in de moderne linguïstiek enkele moeilijkheden
verbonden die met recht cruciaal mogen heten.
Het D-N model moet aan bepaalde eisen voldoen om geldig te kunnen heten. In
symbolische notatie ziet dit model er aldus uit:

We mogen hier alleen van een ‘verklaring’ spreken, wanneer g(a) niet uitsluitend
uit f(a) kan worden afgeleid. Als g(a) wèl uit f(a) alleen kan worden afgeleid, is het
verband tussen de referenten van f(a) en g(a) niet empirisch, maar conceptueel. In
dat geval is er geen logische onafhankelijkheid.
Een voorbeeld daarvan wordt gegeven door Itkonen (1975):
(i)

All sentences of L1 consisting of a certain
number of a's followed by an equal
number of b's are correct.

(ii)

aabb is a sentence of L1 consisting of a
certain number of a's, i.e. two a's,
followed by an equal number of b's.
Therefore ‘aabb’ is a correct sentence of
L1.
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In dit voorbeeld zijn de tweede premisse en de conclusie niet logisch onafhankelijk.
Wat er nu staat is niet onwaar, maar het is geen verklaring. Volgens Itkonen wordt
hier één en dezelfde intuïtie in tweeën gesplitst (nl. die onder (i) en de conclusie)
(Itkonen 1975, 414). Dit is een kras geval en zeker is niet elke verklaring in de
moderne taalkunde op deze wijze geconstrueerd, maar zolang niet getracht wordt
datgene wat verklaard moet worden duidelijk geformaliseerd te expliciteren, dreigt
het gevaar van een volledig versluierde voorstelling van zaken, zoals we dat reeds
een keer bij Katz aantroffen (citaat (3) hierboven). Een verklaring moet - anders
gezegd - iets nieuws brengen, iets dat logisch of conceptueel onafhankelijk is van
C; pas dan is het verband empirisch. Itkonen toont zich t.a.v. deze eis sceptisch:
volgens hem maakt de TGG slechts predicties die bij voorbaat waar zijn (bijv. dat
een lidwoord aan een N vooraf dient te gaan); daardoor zijn het geen echte predicties
(Itkonen 1975, 411).
Een duidelijke demonstratie van dit aangevochten verklaringsmodel levert Wang
(1972). Volgens hem kan voor de TGG het volgende model worden aangenomen:

Behalve dat de door Itkonen verwoorde bezwaren hier van toepassing zijn, is er
nog de moeilijkheid dat Wang een grammaticaal regelsysteem vergelijkbaar acht
met een natuurwetenschappelijke wet en dat zijn condities niet beschouwd kunnen
worden als empirisch vaststelbare gebeurtenissen, zoals dat in de natuurwetenschap
een vereiste is (zie daarvoor Bense 1978, 129 e.v.).
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Deze hele problematiek hangt samen met een ander cruciaal punt, dat telkens bij
alle kritiek op de TGG een belangrijke rol speelt: de status van de intuïtie. Wanneer
namelijk een verklaring op haar juistheid getoetst moet worden of een voorspelling
op geldigheid gecontroleerd, dan beslist in laatste instantie de taalkundige intuïtie
van de linguïst/taalgebruiker over de correctheid van een uiting. In feite wordt
daarmee een atheoretische instantie ingevoerd bij de beslissingsprocedure: de
toetsbaarheid van een grammatica berust op de correctheid van zinnen, maar er is
geen formele definitie van intuïtie te geven. Er bestaat m.a.w. geen
‘grammar-independent way of establishing the correctness of sentences’ terwijl dat
toch gewenst zou zijn. De normatieve kracht van een taalregel ligt in die regel zelf,
niet erbuiten. Daardoor wordt een definitie van correctheid circulair (Itkonen 1976,
203).
Het probleem kan nog duidelijker gesteld worden: de taalintuïtie is het object van
de verklarende linguïstische theorie, maar tegelijk is die taalintuïtie de centrale
heuristische instantie waarop de theorievorming teruggaat (Andresen 1974, 153).
Hier blijkt duidelijk het verschil met de natuurwetenschap. In de fysica is men niet
afkerig van onwaarneembare objecten: zo worden neutronen gebruikt ter verklaring
van bepaalde verschijnselen. Precies zo kan men in de taalkunde ter verklaring
zgn. ‘tacit knowledge’ gebruiken, maar het moeilijke is dat die ‘tacit knowledge’
tegelijkertijd zelf object van de verklaring moet zijn! Dat alles betekent dat in de
taalwetenschap object en subject niet te scheiden zijn. Het object van een theorie
moet door een subject vastgesteld kunnen worden, maar de aard van de linguïstische
intuïtie laat een scheiding tussen object en subject in die theorie niet toe. Dat heeft
als consequentie dat de TGG geen echte hypothetisch-deductieve theorie zou
mogen heten.
(16) Damit können wir die oben getroffene Feststellung, die Kategorien
des Kritischen Rationalismus könnten die spezielle Rolle der
Sprecherintuition für linguistische Theoriebildung nicht erfassen,
präzisieren: Die Voraussetzung einer strikten Subjekt-Objekt-Trennung
im Erklärungsprozess, wie sie für Theorien des Kritischen Rationalismus
gilt, ist durch linguistische Theo-
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rien nicht erfüllbar. Der sozialwissenschaftliche Charakter linguistischer
Regeln und die Tatsache, dass die Sprecherintuition als Objekt
linguistischer Theorien zugleich in die Bedingungen der Möglichkeit
linguistischer Theoriebildung eingeht, verbieten eine Einschätzung
linguistischer Theorien als hypothetisch-deduktive Theorien (Andresen
1974, 162).
Nu is dit laatste geen doodwond, maar het betekent eens te meer dat de taalkunde
in wetenschappelijk opzicht verder van de natuurwetenschap afstaat dan velen wel
zouden willen. De TGG zou dan eerder hermeneutisch moeten heten dan
positivistisch (Itkonen 1975, 384). Bovendien is nu een levensgrote vraag of een
theorie die niet empirisch testbaar is, wel empirisch mag heten. Itkonen is van mening
dat dit niet het geval is, maar niet iedereen valt hem daarin bij. Zo zijn sommigen
van mening dat verificatie wel degelijk mogelijk is (Barber 1975) en op grond daarvan
zou de taalkunde ook wel degelijk aanspraak kunnen maken op het predikaat
‘empirisch’. Een gedetailleerde uiteenzetting aangaande het empirisch karakter van
de taalkunde is te vinden bij Pär Linell. Hij onderzoekt zes criteria van empirische
wetenschappen, waarvan hij er vier toepasselijk acht op de taalkunde:
(I)

de ‘data’ zijn empirisch gegeven

(II)

taalkennis is empirisch en intersubjectief
verifieerbaar

(III)

de klassificatieprincipes zijn expliciet

(IV)

het is mogelijk vast te stellen of een
grammatica observationeel en descriptief
adequaat is, d.w.z. correct genereert

(V)

de te testen claims moeten logisch en
feitelijk onafhankelijk zijn van de
voorafgaande condities (quod non)

(VI)

zo min mogelijk axioma's zijn toegelaten.

Aan het vijfde en zesde criterium acht Linell niet voldaan (Linell 1976), maar
nummer (VI) is haalbaar. Op grond van het falen van (V), d.w.z. het niet-voldoen
aan de eisen van Hempels D-N model, noemt Linell de taalkunde zwak-empirisch.
De bevestiging van een grammaticaregel is nl. geen empirische confirmatie van
zo'n regel. Ook hier valt de kwalificatie ‘hermeneutisch’, aangezien de taalkunde
atheoretische of intuïtieve kennis tracht te verklaren, waar-
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voor geen logische verklaring bestaat. De hermeneutische verklaring is gebaseerd
op inzicht, op ‘Verstehen’ en juist hierop doet men een beroep bij oordelen over
grammaticaliteit, ambiguïteit, parafrase-relaties, presupposities en implicaties.
Voordat we de taalkunde een empirische wetenschap noemen, is het dus goed
dat we ons afvragen wat we onder ‘empirisch’ willen verstaan. Inzover als de
taalkunde zich bezig houdt met en verantwoording tracht af te leggen van een gebied
uit de ons omringende werkelijkheid, mogen we van een empirische wetenschap
spreken. Als we Hempels verklaringsmodel als toetssteen nemen, is de term
‘empirisch’ niet op z'n plaats. Doordat geen logische onafhankelijkheid bestaat
tussen de condities en de conclusie kunnen er ook geen echte falsifiërende
tegenvoorbeelden gevonden worden. Dat wil zeggen: men kan tegenvoorbeelden
aantreffen, maar van echte falsifiëring kan men niet spreken. Dat hangt samen met
het eigenaardige karakter van de regels die we in de linguïstiek formuleren en die
in één belangrijk punt afwijken van de regels die we aantreffen in de
natuurwetenschap. En hiermee raken we aan het laatste cruciale punt.
De regels of wetten die in de natuurwetenschap geformuleerd zijn, kunnen niet
geschonden worden. Met de regels van de taalkunde kan dat wel gebeuren. Wanneer
men een stuk ijzer verhit, kan dat stuk ijzer niet de regels schenden die voor de
verhitting van ijzer zijn opgesteld, noch kan de lineaire uitzettingscoëfficiënt ineens
veranderen. Een grammaticaregel daarentegen kan men wel schenden, hetzij door
vergissing of verspreking, hetzij opzettelijk terwille van een poëtisch effect. Zelfs in
de meest absurde gevallen zal een taalkundige niet aan de door hem geformuleerde
regel twijfelen. Wanneer we vaststellen dat in het Nederlands het lidwoord aan het
substantivum voorafgaat, vinden we dat er geen tegenvoorbeeld gevonden is
wanneer iemand tafel de zegt; integendeel, we zeggen dan dat de informant gek is
of ons wil bedriegen of de vraag verkeerd begrepen heeft. Wanneer in de
natuurwetenschap een stof - laat ons zeggen een nieuwe synthetische stof - niet
voldoet aan de regels betreffende hardheid of trekvastheid, herziet men die regels.
Wanneer een taalgebruiker in zijn taalgedrag afwijkt van de
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regels van de grammatica, herzien we niet de grammatica, maar we stellen vast
dat die taalgebruiker iets verkeerd doet. We zien hier het verschil tussen wetten of
regelmatigheden en regels of voorschriften. ‘Regularities are instantiated by (physical)
events, whereas rules are instantiated by (intentional) actions’ (Itkonen 1975, 395).
Verschijnselen in de natuur liggen buiten ons; daardoor kunnen voorspellingen
uitkomen of niet. Ze zijn toetsbaar. In de menswetenschappen daarentegen
identificeert de onderzoeker zichzelf met zijn object. Daardoor is er voor hem geen
onafhankelijke instantie die een opgestelde regel kan toetsen. De normatieve kracht
van een regel ligt in die regel zelf, niet erbuiten. Daardoor wordt een definitie van
correctheid circulair, waarbij aangetekend moet worden dat ook een definitie door
middel van sociale controle niet lukt (Itkonen 1976). (De sociolinguïstiek heeft,
voorzover we kunnen zien, op dit punt nog weinig te bieden).
De cruciale punten die we hier bezien hebben, waren achtereenvolgens: de
conceptuele of logische afhankelijkheid van de linguïstische verklaring, daarmee
samenhangend de hachelijke status van de intuïtie, de vraag of we de taalkunde
nog wel empirisch mogen noemen, en het verschil tussen (natuur-)wetten en
(taal-)regels. Alle vier deze punten hangen met elkaar samen en het is beslist
noodzakelijk dat men zich rekenschap geeft van de waarde, de betekenis en de
status van deze cruciale punten, voordat men termen als ‘empirisch’ of ‘verklarend’
in de mond neemt. Uiteraard kan ieder de termen gebruiken die hij wil, maar een
exacte omschrijving vooraf is wel nodig. Aangezien dat laatste meestal achterwege
blijft, ontstaat verwarring in de discussie, zoals uit een paar voorbeelden moge
blijken. Bovendien valt daarbij op dat naast de striktlinguïstische verklaring, die
noodzakelijk beperkt is, sommigen kennelijk denken aan een aetiologische verklaring,
die een veel ruimere strekking heeft.
Chomsky bijvoorbeeld noemt een opsomming van feiten, zoals een taxonomische
grammatica die te zien geeft, geen verklaring, maar een grammatica die regels
geeft, biedt die wel. De laatste soort grammatica noemt hij dan ook ‘an explanatory
model, a
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theory of the linguistic intuition of the native speaker’ (Chomsky 1962, 533). Later
zegt hij van deze ‘explanatory theory’: ‘it suggests an explanation for the fact [that]
a speaker of the language in question will perceive, interpret, form or use an utterance
in certain ways and not in other ways’ (Chomsky 1970, 428). Hij beklemtoont
bovendien het belang van een universele grammaticatheorie, die weer een verder
liggende verklaring kan geven van een bijzondere grammatica van één taal. Op die
manier ontstaat een getrapte verklaring, een reeks van steeds dieper gaande
verklaringen. Chomsky blijft daarbij binnen de strikt-linguïstische verklaring, maar
hoe verder men vraagt, hoe meer de aetiologische verklaring naderbij komt. En
deze is heel vaak niet te geven bij gebrek aan gegevens!
Niet alle linguïsten zijn het eens over de waarde van dergelijke verklaringen.
Tegenover de mening van Gerald A. Sanders (1974, 7) dat deductief gebruik van
wetten - ook in de taalkunde - noodzakelijk is, staat de mening van Dretske (1974,
26) dat in de linguïstiek geen deductief-nomologisch model geldig is, aangezien er
geen ‘law-like principles’ bestaan. Terwijl Hutchinson (1974, 70) meent dat een
descriptieve grammatica niet kan verklaren, beweert Dougherty (1974, 127), dat
een theorie wèl verklaart: ‘a theory offers insight into, that is, explains the
phenomena’. Het is duidelijk dat deze tegenstrijdigheden ontstaan doordat ieder
een eigen opvatting van verklaren heeft. Max Black (in Borger and Cioffi 1970,
452-461) heeft als tegenwerping tegen Chomsky te berde gebracht dat Keplers
wetten de bewegingen van de planeten niet verklaren, maar alleen een preciesere
beschrijving bieden dan voordien bestond. Evenzo kunnen grammaticaregels wel
een waardevol inzicht verschaffen, maar ze verklaren niet in de zin van een
probleemoplossing. Veeleer is in Chomsky's geval slechts sprake van codificatie.
Wat Max Black verlangt, is kennelijk een aetiologische verklaring, maar hij brengt
dat niet expliciet onder woorden. Wat Chomsky te bieden heeft, is de
strikt-linguïstische verklaring en in zijn antwoord aan Black (Chomsky 1970, 464)
insisteert hij dat Keplers wetten wèl een verklaring geven en evenzo de theorie van
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de transformationele taalkunde. Chomsky heeft gelijk, maar Black ook; alleen praten
beiden langs elkaar heen. De diep-gravende waarom-verklaring die Black verlangt,
is in de wetenschap zelden te geven; wat wel bereikbaar is, is de technische
verklaring volgens het deductief-nomologische model zoals we dat hiervoor
besproken hebben.
Tenminste...de D-N verklaring is nastrevenswaardig, maar uit de voorafgaande
beschouwingen is genoegzaam gebleken dat volgens verschillende methodologen
de verklaring in de moderne taalkunde niet kan voldoen aan de voorwaarden van
Hempels model. Hoe komt het dan dat de verklaring in de historische taalkunde wèl
aan die voorwaarden voldeed? Welnu, dit hangt samen met de omstandigheid dat
een verklaring met behulp van een wet zoals de Wet van Verner in feite betrekking
heeft op een verschijnsel uit de fysica: er is sprake van een klankwet en een
dergelijke wet kan zich voltrekken als een natuurwet, dus zonder dat een
beschouwend subject invloed kan uitoefenen op het object. Een vergelijkbaar
voorbeeld uit het moderne Nederlands is de regel, of liever: wet, dat een vocaal als
de aa, de oo of de oe voor een -r in dezelfde syllabe gerekt wordt. De oe van boer
is gerekt t.o. de oe in boek. Die rekking voor -r heeft het karakter van een wet, een
natuurwet, waarvan de werking zich onttrekt aan onze beïnvloeding, door willekeur,
opzet, vergissing of wat dan ook. Het woord boer k a n niemand goed uitspreken
met de veel kortere oe van boek; dat onttrekt zich a.h.w. aan zijn wil. Zo hebben
ook in het verleden klankveranderingen plaats gevonden met een wetmatigheid die
zich onttrok aan de invloed van de taalgebruiker zelf. Dergelijke verschijnselen zijn
geheel vatbaar voor een verklaring volgens het deductief-nomologische model.
Zodra we ons echter in de moderne taalkunde willen bezig houden met
verschijnselen buiten de klankleer, i.c. met syntactische verschijnselen, krijgen we
te maken met regels en niet met wetten. Het taalgedrag dat die regels vastleggen
is geen object uit de fysica, maar uit de psychologie. Met andere woorden: we zoeken
een verklaring binnen het bereik van de menswetenschappen en die stellen andere
voorwaarden en bieden meer beperkingen dan de natuurwetenschappen.
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Tot besluit demonstreren we dat aan een geval dat Chomsky aanvoert als voorbeeld
van een (strikt-linguïstische) verklaring. In zijn werk Reflections on Language
bespreekt hij enkele ongrammaticale zinnen t.w. (met Chomsky's nummering):
(29)

it seems to us that Bill likes each other

(30)

we expected Bill to like each other

(31)

we were shocked by Bill's hatred of each
other

Nu heeft Chomsky de Specified Subject Condition (SSC) geformuleerd, die als
volgt luidt:
In a structure of the form [...X...[Z-WYV]...], no rule can relate X and Y
if Z is the subject of WYV and is not controlled by X (Chomsky 1975, 150).
Deze regel, toegepast op de bovengegeven zinnen, waarbij X we of us, is, Z Bill
en Y each other, toont de ongrammaticaliteit van genoemde zinnen, want het enige
antecedent waarmee each other in verbinding gebracht zou kunnen worden, is we,
resp. us, op de plaats van X.
Hoe is nu de ongrammaticaliteit te verklaren van de volgende zin:
(32)

Tom seems to us to like each other

Chomsky neemt nu allereerst als dieptestructuur aan:
(35)

Y seems to us [S Tom to like each other]

De corresponderende oppervlaktestructuur is dan:
Tom seems to us [S t to like each other]

(36)
en hij vervolgt nu:

Thus under the trace theory, there is a subject Z in the embedded
sentence in the surface structure in exactly the position filled by ‘Bill’ in
the embedded cyclic categories of (29)-(31). Assuming as before that the
specified-subject condition applies to surface structures, determining the
relation of the reciprocal phrase ‘each other’ to its antecedent, we have
an explanation for the ungrammatical status of (32). Namely, the
specified-subject condition rules it ungrammatical, exactly as in the case
of (29)-(31) (Chomsky 1975, 103).
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Wanneer we deze verklaring analyseren, kunnen we het volgende schema opstellen:

Aan conditie C2 ligt de opvatting ten grondslag dat bij verplaatsing van NP's een
spoor t achterblijft op de plaats van de oorspronkelijke NP. In de volgende
voorbeeldzinnen zien we achtereenvolgens de dieptestructuur, de
oppervlaktestructuur en de oppervlaktestructuur verduidelijkt met een t:
(17)

Y seems to us [Tom to like Mary]

(18)

Tom seems to us to like Mary

(19)

Tom seems to us t to like Mary

Deze sporentheorie is aannemelijk, maar niet bewijsbaar. Dat is ook niet nodig,
want ze levert hier alleen een kader waarbinnen gewerkt wordt. De Specified Subject
Condition is voor het Engels eveneens aannemelijk te maken, maar ondanks dat
alles is toch de verklaring die Chomsky geeft op twee punten moeilijk te verteren:
ten eerste, het Explanandum is niet logisch onafhankelijk van de condities (speciaal
C1 bevat in feite hetzelfde als E); ten tweede, het Explanandum E is niet onomstotelijk
testbaar, want ieder die zin (32) grammaticaal vindt, heeft daartoe evenveel recht
als ieder die dat niet vindt.
De conclusie die uit dit alles getrokken kan worden, is wat ontmoedigend voor de
beoefenaar van de moderne taalkunde. Zodra we ons verwijderen van de fysische
gegevens wordt een verklaring volgens het D-N model - ook als we ons beperken
tot de striktlinguïstische verklaring - door haar ontbrekende conceptuele
onafhankelijkheid en haar gebrek aan empirische toetsbaarheid voor velen
aanvechtbaar. Wil men toch van verklaringen blijven spreken, dan dient men zich
bewust te zijn van het zwak-empirisch ka-
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rakter van de taalkunde. Er is dan bovendien nog als redmiddel de mogelijkheid dat
men een grammaticale beschrijving op zichzelf als een verklaring accepteert (zoals
bij Sturm en Kerstens 1978), een opvatting die door anderen volkomen verworpen
wordt (zie bijv. Stutterheim 1961, Hammarström 1978) en die ons een oneigenlijk
gebruik van de term ‘verklaring’ lijkt. Dan is de taxonomische linguïstiek duidelijker
geweest, die uitsluitend beschrijvingen beoogde en het vragen om verklaringen
‘perverse and childish’ noemde (zie Fodor, Bever and Garett 1974, 80-81). Het lijkt
ons gewenst te blijven streven naar verklaringen die voldoen aan de eisen van het
D-N model. Dat de moderne taalkunde daarbij voor niet geringer moeilijkheden is
komen te staan dan de historische taalkunde mag geen grond tot wanhoop zijn.
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Jan Stroop
*
Een herorientatie van de dialektstudie
Een tweetal decennia terug had de wereld een ander gezicht dan nu, ook de wereld
van de dialektologie. Over de studie van de dialekten werd toen vaak nogal meewarig
en meesmuilend gesproken en een verdediging van de dialektstudie door vooral te
wijzen op de betekenis die zij had of nog kon hebben voor de taalwetenschap was
dus alleszins begrijpelijk. ‘De oriëntatie van de dialectstudie’ betekende een
oriënteren in de zin van zích oriënteren, m.a.w. een onderzoek naar de plaats die
de dialektstudie innam binnen het geheel van de taalwetenschap. In de oratie
waarmee Dr. A.A. Weijnen op 10 oktober 1958 zijn ambt als hoogleraar in de
Nederlandse en Indogermaanse taalkunde aan de Universiteit te Nijmegen
aanvaardde, werd de dialektstudie vooral voorgesteld als een dienstverlenende
wetenschap (Weijnen 1958).
Sindsdien is er in de taalwetenschap wel het een en ander veranderd, zozeer dat
het nodig is zich rekenschap te geven van de betekenis die het woord oriëntatie
met betrekking tot de dialektstudie tegenwoordig kan, nee moet dragen. Het lijkt me
dat we daarvoor een meer aktíeve betekenis van het werkwoord zich oriënteren
nodig hebben, nl. die van een bepaalde richting uítgaan. Want van een passief pas
op de plaats maken is zeker de laatste jaren niets meer te merken. De dialektstudie
ontwikkelt zich op een wijze als niemand 20 jaar geleden kon of had durven
verwachten. En daarmee gepaard gaat - voorzover mijn eigen ervaring strekt - een
toenemende belangstelling onder degenen die een talenstudie ondernemen.

*

De bijna letterlijke tekst van een toespraak bij gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. A.A.
Weijnen als hoogleraar in de algemene interlinguale en Nederlandse dialektkunde te Nijmegen,
op 18 januari 1980.
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Die door mij bedoelde heroriëntatie blijkt op het eerste gezicht al uit een verplaatsing
van het centrum van dialektologische aktiviteit op internationaal niveau: was het tot
voor kort, na het Franse, vooral het Duitse taalgebied vanwaaruit de belangrijkste
dialektologische publikaties verschenen in een bijna honderdjarige hegemonie,
tegenwoordig komen de vernieuwende en inspirerende studies uit Engeland en
Amerika. Wat dit betreft, is er een opvallend verschil tussen literatuuropgaven van
- laat ik zeggen - vóór 1965 en daarna. Niet langer ook is het traditie- en toch
namenrijke Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik het énige tijdschrift dat men
niet zonder schade ongelezen kan laten: Language in Society, Journal of Linguistics,
Language e.a., bieden ons, ook al zijn ze niet specifiek aan de dialektologie gewijd,
meermalen artikelen van aanmerkelijk belang.
Ik meen dat ik de ontwikkeling van de dialektstudie in de laatste jaren, zoals die
o.a. in de genoemde tijdschriften en de bedoelde publikaties naar voren komt, het
best kan schetsen door te wijzen op enkele aspekten van de dialektstudie waarbij
zich de duidelijkste veranderingen hebben voorgedaan. Ik zal me daarbij voornamelijk
beperken tot het klankonderzoek en ga voorbij o.a. aan het woordonderzoek, ook
al dienen zich op dit terrein evenzeer vernieuwingen aan, bijv. bij het semantisch
onderzoek op basis van de zgn. komponentenanalyse (zie Moerdijk 1979).
De dialektologie zoals ik die nu heb ingeperkt, heeft vanouds belangstelling aan
de dag gelegd voor het stabiele, ongerepte, ouderwetse dialekt. Het onlangs nog
eens aangehaalde citaat van Kern: ‘Na verloop van tijd zullen zij nog meer
verouderen, daarom veel van hun karakter verliezen en dus van minder belang
worden voor de taalgeleerden en voor de land- en volkenkunde’, dit verontruste
woord uit 1875, geeft precies de gedachtengang weer die nog vele jaren daarna
bepalend is geweest voor het dialektonderzoek (Gerritsen 1979: 41). Trouwens in
elk geval bij veel korrespondenten van de dialektinstituten bestaat die instelling nog
en het is niet te verwachten dat daar juist in deze tijd van achteromkijken verandering
in zal komen.
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Dat kan niet langer gezegd worden van de dialektstudie, want die geeft er, vooral
de laatste tijd, meer en meer blijk van, niet alleen geïnteresseerd te zijn in het
onveranderde dialekt, maar kiest steeds vaker ook het dialekt-in-verandering tot
objekt van onderzoek. De pas verschenen bundel Taalverandering in Nederlandse
dialekten illustreert dat overduidelijk, en niet alleen door de titel. Aan de opzet ervan
ligt al diezelfde interesse in taalverandering ten grondslag (Gerritsen 1979). Tekenend
daarbij is ook de hernieuwde waardering voor het werk van Kloeke, immers de
expansiegedachte is toch ook een bepaalde verklaringstheorie voor taalverandering
(Van den Toorn 1977).
Nauw verbonden met de geciteerde Kern-achtige visie op het dialekt als een min
of meer stabiel taalsysteem, of eigenlijk uit die idee voortgekomen, is de strukturele
dialektologie, die haar aktiviteit vooral gericht heeft op het vaststellen van
foneemsystemen en het geografisch indelen van dialekten (Goossens 1969). Beide
bezigheden moeten gezien worden als beschrijvende werkzaamheden, en wel van
iets dat zich gekonsolideerd heeft, van een momentopname, een gefixeerd beeld
(Van Marle 1975: 27). Voorzover de strukturele dialektologie verklarend te werk
gaat, baseert ze zich op de gehele of gedeeltelijke samenval van taalgrenslijnen,
de zgn. isoglossen. Die isoglossen begrenzen dan eigenlijk taalsystemen of delen
daarvan en de verklaring die erop gegrond wordt, zegt dan ook wel hóe iets geworden
is, maar niet hóe iets geworden is, d.w.z. op welke wijze en waarom (Weinreich,
Labov, Herzog 1968: 128-137).
Het volgende voorbeeld ontleen ik aan de inaugurele rede van Weijnen. Het betreft
een aantal plaatsen in het zuidoosten van Noord-Brabant, nl. Mierlo, Geldrop, Heze
en Valkenswaard, die weliswaar aan elkaar grenzen, maar die op bepaalde
fonologische punten opmerkelijke verschillen vertonen. In Mierlo heeft de oude î
zich ontwikkeld tot ei, zoals in rijp, in de drie overige plaatsen tot een andere vokaal.
Dit verschil staat volgens Weijnen in samenhang met het feit dat de gerekte ě en ǐ
van woorden als wezen, geweest en versleten, zich in de drie plaatsen tot ei
ontwikkeld heeft en in Mierlo niet. ‘Alleen in Mierlo was de ei-plaats in het
fonologische
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systeem dus open om de î zich tot ij te laten ontwikkelen, in de andere plaatsen
niet.’ (Weijnen 1958: 11).
Tegen Weijnens opvatting dat Mierlo in tegenstelling tot de drie andere plaatsen
geen ei zou hebben gehad voordat die uit î ontstaan was, is wel wat in te brengen.
Uit de RND-enquête blijkt nl. dat 50% van de Mierlose ei's uit î is, maar dat 30% uit
de oude ai komt, terwijl de overige nog weer een andere herkomst hebben, m.a.w.
die ei was er al. Belangrijker is nog dat geen enkele wet bepaalt dat die ei in het
fonologische systeem noodzakelijk vertegenwoordigd moet zijn. Er zijn genoeg
Nederlandse dialekten waar zo'n ei niet bestaat; denk ook aan het Duits en het
Engels. En tenslotte: als men aanneemt dat die î zich zo moest ontwikkelen vanwege
een leemte in het fonologische systeem, dan moet aangetoond worden dat
fonologische systemen de eigenschap bezitten dat ze bepaalde fonetische processen
in gang kunnen zetten. Eerder gebeurt het omgekeerde: de fonemen zijn allemaal
aanwezig, maar schuiven op binnen de fonologische ruimte (Labov, Yaeger & Steiner
1972). Zonder een verklarende theorie of methode mag het feit dat een î niet tot ei
geworden is in een plaats waar ě en ǐ al ei zijn, niet anders gezien worden dan als
een toevallige omstandigheid.
Een bekende zwakke plek in de dialektologie is het ontbreken van een konsistente
methode bij het verklaren van taalkaarten. Dat hangt ook wel samen met het feit
dat in de oudere dialektologie zoveel eenlingen werkzaam waren op hun eigen
specifieke manier. Dit gebrek aan methode werd ook in 1958 opgemerkt, getuige
het pleidooi van Weijnen voor een nimmer aflatende bezorgdheid omtrent een
scherp-verantwoorde bezinning op de verklaringsmethodiek (Weijnen 1958: 9).
Vaak, te vaak heeft men zich in het verleden tevreden gesteld met een willekeurige
argumentatie van een volstrekt onkontroleerbaar karakter. Toch had het best anders
kunnen gaan met de dialektologie, gelet op de omstandigheden waaronder zij zich
in Nederland begon te manifesteren.
Zoals sinds kort aan zowat iedere Nederlander bekend is, heeft bij ons de eerste
dialektologische enquête plaatsgevonden nu honderd en een jaar geleden, in 1879,
later gevolgd door een tweede (Noordegraaf 1979). De eerste enquête is uitgezonden
op initiatief
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van J.H.C. Kern en georganiseerd door het Aardrijkskundig Genootschap, dat
daarmee in Nederland de weg bereid heeft voor de taalgeografie, met de nadruk
op -geografie, want het was de bedoeling te komen tot een kaart waarop de
verspreiding van de Nederlandse dialekten te zien zou zijn.
Merkwaardig en betreurenswaardig is dat de kontakten in deze tijd tussen
taalgeografie en geografie niet tot een duurzame samenwerking geleid hebben,
waar de problemen waar beide takken van wetenschap zich voor gesteld zien of
zichzelf voor stellen, in hoge mate verwant zijn: dat is het beschrijven en analyseren
van verbreiding van verschijnselen in de ruimte. Voor een belangrijk deel komt dat
doordat de dialektgeografie, ondanks alle beweringen van het tegendeel, de taalkaart
als iets bijkomstigs beschouwt, tenminste dat zou men zeggen als men afgaat op
het uiterlijk van veel taalkaarten. Ze zien er nog eender uit als vijftig jaar geleden
en over de problematiek van het omzetten van gegevens in simbolen is nog te weinig
nagedacht. Een aardig simptoom in dit verband is ook het formaat van de
dialektologische tijdschriften dat altijd te klein is voor een goed leesbare kaart; zie
bijv. de kaartjes in het verder bijzonder boeiende jubileumboek, Taalverandering in
Nederlandse dialekten (Gerritsen 1979), de mijne niet uitgezonderd, en vergelijk
daarmee eens vorm en inhoud van het Kartografisch Tijdschrift, dat van geografische
origine is.
Gelukkig zijn er aanwijzingen dat zich een toenadering aan het ontwikkelen is
tussen de taalgeografie en in het bijzonder de sociale geografie, die vooral in het
voordeel zal blijken te zijn van de eerste. In de sociale geografie zijn in de jaren
vijftig en daarna methodes voor het analyseren en zelfs verklaren van kaartbeelden
ontstaan en uitgewerkt die ook bruikbaar blijken te zijn voor de dialektgeografie of
de taalgeografie in het algemeen. Nadat Gerhard Hard in 1972 al de aandacht had
gevestigd op het zgn. Monte-Carlo-simulatiemodel van de Zweedse geograaf
Hägerstrand (Hard 1972), is in 1974 een uiterst belangrijke stap gezet op de weg
naar een verklaringsmethodiek door de Engelsman Peter Trudgill.
Trudgill introduceert en illustreert in zijn artikel ‘Linguistic change and diffusion’
ten eerste een voor de dialektologie nieuwe
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methode van beschrijving en wel de kwantitatieve, die inhoudt dat voor onderzoek
van een bepaald foneem niet volstaan wordt met de uitspraak van één woord door
één persoon, maar dat integendeel systematisch bandopnamen gebruikt worden
van een groot aantal woorden die het foneem bevatten, in verschillende vormen
van taal, gesproken door een groot aantal mensen van verschillende generaties.
Als dan na eventueel statistische bewerking de resultaten per generatie in kaart
gebracht worden, zien we dat bepaalde uitspraakvarianten zich vanuit bepaalde
plaatsen generatiegewijs over een gebied uitbreiden. Hanteert men daarbij het
begrip ‘denkbeeldige tijd’ dan weerspiegelen de verschillende kaarten de
veranderingen die zich in de loop der tijd in de dialekten voltrokken hebben. Het
kwantitatieve aspekt is ontleend aan het werk van Labov, die het toepast bij het
onderzoek van taal in een beperkte ruimte. De geografische komponent van de
beschrijvingsmethode is hier voor het eerst op deze wijze in het geding gebracht
(Trudgill 1974).
Voor de verklaring van de verschuivingen op de kaarten bedient Trudgill zich en dat vindt men in het tweede en belangrijkste deel van zijn artikel - van de in de
sociale geografie veelvuldig toegepaste gravity models, waarvan de eerste versie
al in 1931 door Reilly is gebruikt om de handelsbetrekkingen die twee steden met
een derde onderhouden te berekenen of beter, te voorspellen. Reilly's graviteitsregel
kan aldus geformuleerd worden: het aantal handelsbetrekkingen dat twee steden
met een derde onderhouden staat in rechte verhouding tot de bevolking van beide
en is omgekeerd evenredig aan het kwadraat van de afstand van de twee steden
tot de derde. M.a.w. hoe groter een stad hoe meer handel, en hoe groter de afstand
hoe minder weer (Taylor 1977: 287).
De formule nu die Trudgill in zijn onderzoek hanteert, is op deze eenvoudige
beginselen gebaseerd. Hem gaat het erom de ínvloed te berekenen die twee plaatsen
van een derde ondergaan. Is die invloed groter dan is ook de kans groter dat een
plaats een taalelement overneemt. Natuurlijk zijn bij het overnemen van taalfeiten
nog wel andere krachten aan het werk, dan wanneer het gaat om het overnemen
van open haarden of de gewoonte om in supermark-
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ten boodschappen te doen, al was het alleen maar door het algemeen bekende feit
dat we onze taal in hoge mate ónbewust gebruiken, maar aan de andere kant ook
beïnvloed worden door allerlei psychische faktoren. Vandaar dat Trudgill de formule
op bepaalde punten heeft aangepast en verfijnd, al blijven afstanden en
bevolkingsaantallen de voornaamste faktoren. Zijn methode heeft in elk geval
verrassende resultaten opgeleverd.
Onderzoeksresultaten die goed zijn, werpen vruchten af of zetten aan tot
hernieuwd onderzoek. Ook in dit opzicht kunnen we Trudgills methode positief
beoordelen, zeker nu zelfs van Nederlandse zijde zinnige voorstellen tot verbetering
van de formule zijn gedaan. In ‘The interplay between diachronic linguistics and
dialectology’ hebben Gerritsen en Jansen aangegeven dat het eenvoudige toepassen
van de formule niet zonder meer tot de konklusie mag leiden dat een ontlening
bewezen is. Hun verfijning van de formule heeft betrekking op het al of niet ‘natuurlijk’
zijn van de gekonstateerde taalverandering (Gerritsen, Jansen 1978). Natuurlijk
dan opgevat zoals door Labov in 1972 op grond van empirisch onderzoek is
gedefinieerd: bijv. nauwe en palatale diftongen worden gaandeweg wijder en meer
velaar (Labov, Yaeger & Steiner 1972: 208 vv.). Dat is een ontwikkeling die bij
iedereen en in iedere taal voorkomt. Vertoont een taal of dialekt op een zeker moment
daarentegen een juist meer gesloten diftong dan te verwachten was, en gaat dat
gepaard met een hoge beïnvloedingsindex van een plaats waar die diftong wél
natuurlijk is, dan mag men spreken van ontlening. Als voorbeeld noem ik de
Geldropse [ae.i] in woorden als [wae.it], [wae.if] en [gae.i] die in een óudere fase
van dat dialekt resp. luidden: [woe:yt], [woe:yf] en [ga.i.]. Die [ae.i] is daarom te
beschouwen als een onnatuurlijke ontwikkeling die het Geldrops waarschijnlijk aan
een ander taalsysteem ontleend heeft.
Een van de interessantste kanten aan de methode-Trudgill is het voorspellende
karakter ervan en dat brengt me op nóg een verschil tussen oudere en nieuwere
dialektologie. Terwijl in het verleden de dialektologie en de historische grammatika
zich meer voor de rekonstruktie van oudere stadia van een taal interesseerden,
worden we tegenwoordig veel vaker gekonfronteerd met het begrip voorspel-
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lende kracht. Daar wordt dan in dit geval niet mee bedoeld dat een methode moet
kunnen voorspellen hoe het taallandschap er over 25 jaar uit zal zien, al mag men
er dat in principe natuurlijk ook onder verstaan, maar meer dat de uitkomsten van
een formule als die van Trudgill beantwoord zullen worden door de taalfeiten, die
in de formule zelf geen rol gespeeld hebben en die we dus vooraf niet hoeven te
kennen. Ik wil dat graag illustreren aan de hand van een voorbeeld uit een gebied
dat nog vaker ter sprake zal komen.
In Zuid-Oost-Brabant liggen vier plaatsen waarvan dialektgegevens beschikbaar
zijn uit de tijd vóór 1900, nl. Deurne, Helmond, Geldrop en Eindhoven; deels gaat
het om teksten in de bekende dialektbloemlezingen (Leopold 1882; Winkler 1874),
deels om antwoorden op de enquêtes van het Aardrijkskundig Genootschap. Van
de woorden met oorspronkelijk lange î hebben die in Eindhoven allemaal ij of
hoogstens è (bijv. vèftig), een palataal vokalisme dus. Deurne heeft in diezelfde
periode van ± 1870 tot 1900, in de meeste woorden ook een palatale vokaal, maar
in 33% van de woorden een ai (bijv. wai). Helmond heeft dan bij de helft van de
woorden een ai en Geldrop tenslotte kent in 30% van de gevallen een aai (bijv.
vraai), en in 40% de voor die tijd in Nederland nog vrijwel onbekende representant
oi voor de oude î, in woorden als geloik en altoid. In Geldrop bedraagt het percentage
niet-palatale fonemen dus 70, veruit het hoogste van de vier plaatsen.
Ruim 60 jaar later zijn dezelfde plaatsen opgenomen in de Reeks Nederlandse
Dialekt-atlassen en - gelukkig - is er het een en ander gewijzigd. In Helmond trouwens
niet, want daar is de helft van de woorden nog steeds voorzien van een niet-palataal
vokalisme. In Geldrop is het niet-palatale element wat teruggelopen, in Deurne flink
toegenomen; daar is nu ook die oi verschenen. Het opvallendst is de verandering
die in het Eindhovens opgetreden is, al betreft het dan maar twee woorden, het
pronomen hij en het substantief pijn, die daar nu een ai te zien geven. Door dat
geringe aantal juist en ook doordat het om woorden gaat die fonologisch en
lexikologisch tot verschillende kategorieën behoren, lijkt het erop dat ze ontleend
zijn, en wel van een plaats die die ai-uitspraak al eerder kende en voldoende invloed
had om zo'n ontlening te bewerkstelligen.
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Ik wil nu met behulp van de formule van Trudgill nagaan of Eindhoven in de periode
tussen 1870 en ongeveer 1920 zo'n invloed ondergaan heeft en ook vanuit welke
plaats. 1870, omdat de Eindhovense teksten uit dat jaar dateren, ongeveer 1920,
omdat dat de periode is waarin de RND-sprekers volgens de tegenwoordige opinie
hun taal verworven hebben: ze waren in 1955 gemiddeld 70 jaar.
Doordat er in Nederland al lang en regelmatig volkstellingen gehouden zijn, is het
vrij eenvoudig voor de plaatsen die ons nu bezig houden te weten te komen hoeveel
inwoners ze in het bewuste tijdvak telden. De 6e volkstelling, van 1899, vermeldt
voor Helmond ruim 11.000 inwoners, Deurne bijna 4000 en Geldrop 1000, terwijl
Eindhoven er toen nog maar 5000 telde.
In dezelfde periode heeft in Noord-Brabant, net als elders trouwens, een
revolutionaire verandering plaatsgevonden op het terrein van de
vervoersmogelijkheden en wel door het verschijnen van de tram. Plaatsen die
tevoren nauwelijks of hoogstens door middel van drie karren per dag kontakt met
elkaar hadden, werden eensklaps snel en gemakkelijk voor iedereen bereikbaar.
Ik citeer het motto van het boek van Leideritz over de tramwegen van Noord-Brabant:
‘De locomotief heeft meer gedaan om de mensen te verenigen dan alle wijsgeren,
dichters en profeten vóór haar, sinds het begin der wereld’ (Leideritz 1978: 1).
Natuurlijk werden tramlijnen vooral daar aangelegd waar de exploitanten
mogelijkheden zagen, dus tussen plaatsen die al met elkaar te maken hadden, bijv.
doordat de één marktplaats was voor de ander. Zo kwam in 1888 gereed de lijn
Eindhoven-Geldrop en in 1906 de gehele verbinding tussen Eindhoven en Helmond
(Leideritz 1978: 117 en 120).
In mijn berekening van de beïnvloedingsindex volgens Trudgill heb ik de afstand
tussen plaatsen die aan de tramlijn gelegen waren gekwadrateerd, die bij andere
plaatsen in de 3e macht verheven, wat tot een gunstiger uitkomst voor de eerste
leidt, maar waarschijnlijk het belang van de tram nog te weinig recht doet. De
taalgelijkheidsfaktor van de formule is gebaseerd op de ‘Overzichtskaart volgens
het taalgevoel’ van Weijnen (1952: t.o. 39) en wel al-
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dus: plaatsen die volgens de dialektsprekers ongeveer hetzelfde dialekt spreken,
kregen een vermenigvuldigingsfaktor 4; als er één scheidslijn tussen twee plaatsen
loopt, werd faktor 3 gehanteerd en bij twee scheidslijnen faktor 2. Als voorbeeld
werk ik hier de invloed van Helmond op Eindhoven uit in de periode nadat de
tramverbinding tot stand gekomen was, dus omstreeks 1910:

Ik kom nu tot de volgende indexen van invloed op Eindhoven: Valkenswaard 0,4;
Geldrop 8; Mierlo 3; Tilburg 22; Helmond 42. In de berekening is er van uit gegaan
dat het dialekt van Tilburg dichter staat bij dat van Eindhoven dan het Helmonds.
Wil men ze op dit punt echter over één kam scheren, dan wordt het indexcijfer voor
Helmond zelfs 63. Maar hoe dan ook, de invloed van Helmond op Eindhoven was
in deze tijd ruim twee keer zo groot als van welke andere plaats ook. Met andere
woorden als die ai's in Eindhoven niet autochtoon zijn, komen ze uit Helmond
vandaan.
Het spreekt vanzelf dat uitspraken op basis van deze formule waardevoller zullen
zijn als ook het andere aspekt van Trudgills werkwijze erin betrokken wordt: het
kwantitatieve. Door de aard van het materiaal was dat in dit geval niet mogelijk,
maar het lijkt me dat vooral de taalveranderingen die zich de laatste vijftig jaar in
dit sterk verstedelijkte gebied voltrokken hebben, een uitermate geschikt objekt zijn
voor een zodanige benadering.
Deze nadruk op kwantitatieve en aanverwante methodes betekent niet dat een
ouderwetse ‘kwalitatieve’ benadering uit de tijd zou zijn. Integendeel zelfs. Bepaalde
vragen die het veranderende taalsysteem ons voorlegt, kunnen vaak het best
beantwoord worden als men dat systeem of gedeelten ervan als zodanig onderzoekt.
Ik noem hier als voorbeeld het tegenwoordig weer zo populaire beginsel van Von
Humboldt uit de vorige eeuw, dat onlangs in het Engels bereikbaar geworden is en
dat inhoudt dat een taal streeft naar
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een toestand van één vorm gekombineerd met één betekenis (Von Humboldt 1970).
Homonymie is vanuit dat principe een te vermijden of te veranderen verschijnsel.
Dat is natuurlijk niets nieuws, maar ook moet gezegd dat de verklaring voor nu eens
homoniemenvréés, dan weer onverschílligheid ervoor, nog niet geleverd is. Aan de
verklaring van beide verschijnselen zullen nog steeds de dialekten een belangrijke
bijdrage kunnen leveren, doordat ze vaak zulke uiteenlopende varianten zowel van
homoniemenmijding als van homoniemenaanvaarding leveren in hun gevoeligheid
voor invloed van buitenaf, maar ook door hun grillige eigen ontwikkeling.
In de Kempische dialekten luidt de o.v.t. van kijken bijv. ik keek, maar ook de o.t.t.
heeft die vorm: ik keek kan dus zowel betekenen ‘ik keek’ als ‘ik kijk’. Deze samenval
is het gevolg van een klankverandering van de î van kīēken naar ēē; dat is dus geen
homoniemen aanvaarden, maar ze kreëren. Volgens De Bont, die het verschijnsel
voor Oerle beschrijft, hindert dat helemaal niets, want ‘het tijdsverband waarin men
spreekt geeft.....duidelijk aan met welke vorm men te doen heeft’ (De Bont 1962:
98). Dit schijnt beslist niet de mening te zijn van Peellandse dialektsprekers, want
in hun dialekt is de klinker van de tegenwoordige tijd van erg frekwente sterke
werkwoorden van de 1e klasse nog altijd de oude î, terwijl die in vrijwel alle andere
woorden juist al heel ver gevorderd is in het ontwikkelingsproces van de diftongering:
in Mierlo zegt men bijv. krige, ook in Deurne, en - niet te vergeten -, in Asten, de
parel van de Peel. Ik meen het achterblijven van die î in deze werkwoorden al
bespeurd te hebben in een Helmondse Stadsrekening uit 1601, die de î in woorden
als bewijs, gijselaer, tijt, wijnen met een ij gespeld heeft, maar daarnaast blieuen,
crieghen, scrieuen met ie (Vangassen 1952: 426). De ontwikkeling van de î in deze
werkwoorden is geblokkeerd door de ontwikkeling van de vokaal in de o.v.t., die in
de genoemde plaatsen een ei of èè geworden is en dat waarschijnlijk ook al vroeg,
getuige misschien spellingen als geteijkent, geheiten en deilen in 16e-eeuwse
Helmondse Stadsrekeningen, al komen die ook in andere Brabantse steden wel
voor; merkwaardig is wel de spelling kijetel voor ‘ketel’. Vertoont dus tegenwoordig
een plaats in dit gebied bij werkwoorden als kijken een ei of èè in de o.v.t., dan is
dat
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een zekere aanwijzing dat de o.t.t. nog een ie heeft, wat ook een interessant licht
werpt op de vraag wat in het diftongeringsproces de eerste stap na î geweest is;
niet de e. of I zou ik denken, want die waren voor de î bij zijn opschuiven in de
klinkerdriehoek gemakkelijk te passeren.
Als Weijnen in 1958 opmerkt dat een Nederlandse taalkunde onvoorstelbaar is
zonder de steun van de dialektkunde, zeg ik: zeker, en sterker nog: een algemene
historische taalkunde die zich voor veranderingsprocessen interesseert, kan
onmogelijk buiten de dialektkunde, juist vanwege het ongelooflijk grote aantal
gevarieerde oppervlakteverschijnselen die zij bestudeert (Weijnen 1958: 7).
Nog een aspekt uit vele waarvoor dat geldt, is het verschijnsel analogie, dat
volgens sommigen niet bestaat omdat er geen regels voor te geven zijn. Toch
bestaat in het Westbrabants de sterke neiging de vorm van het enkelvoudsparadigma
van het werkwoord gelijk te maken aan die van het meervoud. Wij waren naast ik
waar, wij zijn naast ik zijn. Bij hadden is het proces nog duidelijker: wij hadden heeft
zich tot wij aaren ontwikkeld en naar analogie daarvan ontstond ik aar, tenminste
als die d-verandering daar plaats gevonden heeft ná de apokope van de sjwa in ik
hadde. Elders bestaat die tendens tot gelijkmaking ook, maar dan blijkt juist het
énkelvoud bepalend te zijn: ik kan - wij kannen; ik ben - wij bennen. Toch een aardige
opdracht om de oorzaak van deze tegenstelling te onderzoeken, en belangrijk, want
zoiets zegt weer meer over het verschijnsel analogie dan de feiten uit de kultuurtaal
alleen.
Dat de dialektkunde tegenwoordig meer dan alleen maar een ondersteunende
funktie heeft, ook voor bijv. de generatieve fonologie, wordt duidelijk uit de bijdrage
van Taeldeman ‘Topics in de generatieve fonologie belicht vanuit de Vlaamse
dialekten’, waarin de schrijver op grond van verschijnselen uit de genoemde dialekten
argumenten aanvoert voor een herziening van de zgn. natuurlijkheidseisen en de
regelordening zoals die in bepaalde varianten van de generatieve fonologie worden
voorgesteld (Taeldeman 1977). En misschien is het ogenblik niet ver meer dat in
Nederlandse publikaties op het terrein van de algemene fonologie het aantal
voorbeelden
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uit Néderlandse dialekten het aantal voorbeelden dat van buitenlanders overgenomen
wordt, zal overtreffen.
Op dit punt, de transformationeel-generatieve grammatika, aangeland, moet ook
genoemd worden het gewaagde artikel over het belang van deze taalkundige
methode voor de dialektologie dat te vinden is in Weijnens bundel Algemene en
vergelijkende dialectologie (Weijnen 1975: 115-130). In dat artikel wijst de schrijver
op het ernstige tekort aan deze methode, nl. dat zij door haar aard gedwongen is
vastliggende taalstadia te beschrijven en daardoor geleidelijke klankveranderingen
niet anders kan zien dan als abrupte overgangen. Dat bezwaar treft evenzeer de
uit de oorspronkelijke synchrone transformationeel-generatieve grammatika
voortgekomen historische taalkunde, die tegenwoordig in Amerika blootstaat aan
bijzonder scherpe en wezenlijke kritiek: de historische fonologen op generatieve
grondslag wordt verweten dat zij taalkunde bedrijven zonder taal, o.a. omdat ze hun
taalveranderingsregels baseren op de úitkomst van de grammatika, dat is de
competence van de taalgebruiker, en voorbijgaan aan taalfeiten uit een eerdere
fase.
De bezwaren en de alternatieve methoden die daar door Labov en zijn school
tegenin gebracht zijn, zijn zo langzamerhand voldoende bekend; ik laat ze verder
rusten en wil hier liever wijzen op twee belangrijke en gezaghebbende kritici uit een
ander kamp, nl. Antilla en Andersen, die opvallend genoeg wel in Amerika werkzaam
zijn of waren, maar hun werkterréin gezocht hebben resp. in de Finse en
Oosteuropese dialekten. Beiden ook hebben voor hun methode een theoretisch
uitgangspunt gevonden in het werk van de Amerikaanse filosoof en logicus Charles
Peirce, die leefde van 1839-1914 en algemeen beschouwd wordt als de grondlegger
van de semiotiek, de leer der tekens, maar die als zodanig pas tientallen jaren na
zijn dood erkend werd (Van Zoest 1978).
Een van de twee genoemde tegenstanders van de generatieve historische
taalkunde, niet degene die het woord dégeneratief gebruikt heeft, maar de andere,
nl. Andersen, heeft aan Peirce enkele begrippen ontleend die voor de beschrijving
en meer nog voor de verkláring van taalverandering uitermate vruchtbaar blijken te
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zijn, en wel de deduktieve gevolgtrekking, naast en tegenover de abduktieve
gevolgtrekking. Wat deduktief is, wist ik al: alle mensen zijn sterfelijk; Sokrates is
een mens; Sokrates is dood of gáát dood (Andersen 1978: 323).
De abduktieve gevolgtrekking gaat uit van een waargenomen resultaat, schakelt
een wet in en leidt daaruit af dat iets het geval kan zijn: Sokrates is dood; mensen
zijn sterfelijk, dus is Sokrates een mens. Het is duidelijk dat bij een konklusie van
deze aard fouten mogelijk zijn en toch vormt, aldus Peirce, de abduktie ons
voornaamste middel om het systeem in onze kultuur te leren, inklusief de taal.
Iedereen die zich in het taalverwervingsproces een grammatika vormt, doet dat in
eerste instantie op grond van wat hij bij zijn medetaalgebruikers, bijv. zijn ouders,
waarneemt; hij beschouwt dat als resultaat en gokt welke grammatikale regels eraan
ten grondslag moeten liggen. Zo vormt hij zich een eigen grammatika, waarvan de
waarde door nieuwe uitingen van anderen voortdurend gekontroleerd wordt. Wanneer
de nieuwe feiten niet in overeenstemming zijn met zijn grammatika zal de
taalgebruiker nieuwe abdukties maken met de bedoeling zijn grammatika in
overeenstemming te brengen met de feiten (Andersen 1978: 323-327).
Dit proces van taalverwerving, bestaande uit een voortdurende cyclische
toepassing van induktieve en abduktieve gevolgtrekkingen, is in wezen hetzelfde
als het proces dat zich afspeelt bij taalverándering, want ook dan ziet de taalgebruiker
zich geplaatst voor feiten die niet met zijn grammatika in overeenstemming zijn,
waardoor hij gedwongen is die bij te stellen, eerst d.m.v. zgn. aanpassingsregels,
die later weer verdwijnen als zijn taalsysteem de verandering bijv. fonologisch
gehonoreerd heeft.
Als voorbeeld kan men denken aan de verwijding van de diftong /ei/, zoals die
zich zo algemeen heeft voorgedaan. Iemand die de taal leert, een kind bijv., zal op
een gegeven ogenblik van zijn voorbeeldsprekers realiseringen horen die hij
interpreteert (abduktief afleidt) als realiseringen van /ai/. Maar gaat hij ertoe over
een ai te spréken, dan zal blijken dat hij tegen de norm ingaat. Hij kan dan twee
dingen doen: de feiten herinterpreteren en wat hij hoort beschouwen als realiseringen
van /ei/, of - als hij daar niet in slaagt
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- met behulp van een aanpassingsregel die /ai/ in /ei/ verandert, toch de gewenste
/ei/ bereiken. Sprekers van de eerste kategorie zullen een ai-uitspraak bij kinderen
als een fout beschouwen, de tweede groep zal er een vereenvoudiging in zien en
dat is - om een lang verhaal kort te maken - het begin van het einde van zo'n
aanpassingsregel. Tenslotte zullen er geen /ei/ 's meer zijn. Het grote voordeel van
dit type beschrijving en verklaring is dat het een weerspiegeling is van het
taalveranderingsproces, en dat is iets wat dialektologen pleegt aan te spreken.
Bij taalverandering onderscheidt Andersen verder twee soorten: de verandering
die een gevolg is van een ontwikkeling binnen het taalsysteem en de zgn. adaptive
change, waarmee hij bedoelt een verandering die niet verklaarbaar is zonder er
faktoren buiten het taalsysteem bij te betrekken; een voorbeeld van deze laatste
soort is de ontlening uit een ander taalsysteem (Andersen 1978: 327). Wie ditzelfde
onderscheid in twee soorten taalverandering wenst te maken, zal weinig moeite
hebben in te zien dat de bijdragen van de dialektstudie voor de algemene
taalwetenschap onmisbaar zijn of zullen gaan worden. Immers, wie taalverandering
bestudeert zoals die zich in kultúúrtalen voordoet, komt in hoofdzaak in aanraking
met één bepaald type taalverandering, nl. de autochtone ontwikkeling, afgezien dan
van het opnemen van leenwóórden, maar die plegen zich in hun uitspraak juist aan
te passen aan het foneemsysteem van de taal die hen gastvrijheid verleent: bijv.
contrôle > kontrole. Voor taalverandering als gevolg van ontlening moet men te rade
gaan bij niet-gestandaardiseerde talen als dialekten of sociaal bepaalde taalvormen.
Dan pas is het mogelijk zich een vraag te stellen als de volgende: wordt een
klankverandering als zodanig ontleend of worden wóórden ontleend die die nieuwe
klank vervoeren. Over dit punt spreekt Andersen zich niet uit, zoals hij ook het
verschijnsel dat klankveranderingen zich vaak langzamerhand van alle woorden
meester maken, buiten beschouwing laat. Verder: als op een gegeven ogenblik
twee naburige dialekten de nieuwe klank in dezelfde woorden blijken te vertonen,
maar daarnaast ook ieder in andere woorden, is dat dan een bewijs dat de
klankverandering door de dialektspreker
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als een fonologisch feit herkend is, zodat hij van dan af eigenmachtig de betrokken
klanken gaat veranderen, volgens een deduktieve procedure? Zo ja, wanneer is het
zover? Er blijkt ook verschil te zijn tussen het ene leenwoord en het andere; sommige
verliezen hun oorspronkelijke vokaal en passen zich aan, andere blijven juist zoals
ze waren en brengen op den duur zelfs een algemene klankverandering op gang.
Aan welke voorwaarden moet dan voldaan zijn?
Het zal duidelijk zijn dat dit soort vragen alleen beantwoord kunnen worden door
studie te maken van talen die elkaar kunnen beïnvloeden, doordat ze ten eerste
veel gelijkenis vertonen en vervolgens ook in de geografische situatie verkeren die
beïnvloeding mogelijk maakt. Het zijn m.a.w. vragen waar juist de dialektstudie, nu
in de specifieke betekenis van dialektgeografie antwoord op moet geven.
Op wat eigenlijk wel de belangrijkste vraag is, nl. hoe is ontlening te bewijzen,
blijft Andersen het antwoord schuldig; hij stelt de vraag niet eens, maar gaat er in
zijn geval eenvoudig van uit dat een bepaalde groep dialekten veranderd is onder
invloed van een andere. Toch geen echte dialektoloog, die Andersen. Hij was wel
dicht bij een mogelijk antwoord, toen hij vaststelde dat autochtone ontwikkeling als
verklaring voor een taalverandering de voorkeur verdient boven ontlening, wegens
de grotere eenvoud van de eerste. Een volgende stap had, dunkt me, moeten zijn:
als een verandering alleen maar te verklaren is als een adaptive change, bijv.
ontlening, is het natuurlijk een ontlening, en wel vanuit een dialekt of taal die invloed
kan hebben uitgeoefend en waar hetzelfde taalverschijnsel als gevolg van een
autochtone ontwikkeling te verklaren is.
Natuurlijk levert ook de formule van Trudgill een belangrijk antwoord op de vraag
naar de herkomst van nieuwe taalverschijnselen, maar niet het laatste antwoord,
want uiteindelijk maakt hij gebruik van koïncidentie en laat hij het taalsysteem buiten
beschouwing in een gedachtegang als de volgende: plaats A heeft een hoge
beïnvloedingsindex t.o.v. plaats B; plaats B is bezig een taalverschijnsel op te nemen
dat in A al lang voorkomt; dus wordt het aan A ontleend.
Zelf heb ik al eens een meer intern taalkundige verklaringsmethodiek beproefd,
uitgaande van de hypothese dat niet klánken
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worden overgenomen maar wóórden. Ik konstateerde daarbij op de taalkaart de
aanwezigheid van lexikale barrières, die een klankverandering kunnen tegenhouden
zodat deze niet zal optreden aan gene zijde van de barrière. Maar een dergelijke
methode is alleen toe te passen bij een keten van veranderingen, zoals de
ontwikkeling van de oude î te zien geeft (Stroop, te verschijnen in Ntg.)
Andersen hanteert in zijn model van taalverandering het begrip ‘onderliggend
foneem’, zoals dat in de generatieve historische taalkunde ook gebruikelijk is. En
zo is er geloof ik wel meer in diezelfde historische taalkunde dat voor de
dialektologische methode van nut kan zijn. Anttila mag dan wel beweren dat
begrippen als regelherordening, regelverlies en regeltoevoeging beschrijvingen en
geen verklaringen zijn, als ze tot een vereenvoudiging van het taalsysteem leiden
is er niets op tegen ze indirekt als verklaringen te zien (Anttila 1978: 350). Ook het
beginsel zelf dat elke taalverandering een simplifikatie betekent ten op zichte van
een eerder stadium wordt door Anttila aangevochten, maar als hij even later de
nadruk legt op het belang van nu juist de analogie in het proces van taalverandering,
noemt hij toch een verschijnsel dat steeds in hoge mate voor vereenvoudiging in
het taalsysteem zorgt. Ook het streven naar één vorm-één betekenis is in wezen
een soort vereenvoudigingstendens. En als we de regels van de historische
taalkunde, die toch als beschrijvingsinstrumentarium een verbetering zijn vergeleken
met de vroeger gebruikelijke formuleringen, nu eens hanteren bij de beschrijving
van konstateerbare veranderingsprocessen, dan kan men toch bezwaarlijk nog
spreken van een spel met formules.
Het aanvaarden van de hypothese van de simplifikatie zou voor de dialektologie
kunnen betekenen dat een ontlening bewezen is als een taalverandering nu juist
het tegenovergestelde van vereenvoudiging betekent voor het onderliggende
regelsysteem. Het moet mogelijk zijn te laten zien dat bij ontlening ten gevolge van
prestige een eerst overzichtelijk systeem van regels doorkruist wordt.
Laat ik dat improviserenderwijs proberen, voor het laatst met een voorbeeld uit
Zuid-Oost-Brabant. De AG-enquête laat voor Eindhoven zien dat elke oude î er als
ei gerealiseerd werd, net als de oude ai: een situatie ongeveer zoals in het Algemene
Nederlands
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van nu. Tachtig jaar later, ± 1950, maar in ‘schijnbare tijd’ waarschijnlijk eerder, blijkt
Eindhoven twee woorden met ai uit î te hebben en een veel groter aantal ai's uit
oude ai. Dat doet erg denken aan het Helmonds van 1879, maar het grote verschil
is toch dat de Helmondse situatie heel goed in enkele eenvoudige regels is weer te
geven: oude î in open lettergreep is ai; in door velare konsonant gesloten lettergreep
i, bijv. ping, in andere gevallen [ij-i], behalve de werkwoorden van de 1e klasse, die
niet diftongeren. Alle ai's zijn ai in Helmond.
Vergelijken we dat met Eindhovens van 1950, dan blijkt ten eerste dat het ene
î-woord met ai een substantief is: pain, dat ai-woorden met ai naast zich meestal
een doubletvorm met ei hebben en dat het andere î-woord een pronomen is: hai,
dat ook al weer een doublet met ei kent. Het opvallendst is wel dat de andere
pronomina geen van alle een ai-vorm hebben, wat ingaat tegen het systeem dat in
alle ándere plaatsen met ai bestaat. Heel merkwaardig is dat er in Eindhoven vóór
1900 toch één ai-woord met ai genoteerd is, dat van invloed kan zijn geweest op
het pronomen hij en dat is hai voor heide, ongetwijfeld een leenwoord uit gebied
waar de heide begin en einde is. Die ai's maken het Eindhovense systeem kennelijk
ingewikkelder en zijn daar dus, konkludeer ik wat voorbarig, van elders overgenomen.
Dit laatste voorbeeld is nogmaals een illustratie van de richting die de dialektstudie
in onze tijd gekozen heeft. Het is het onderzoek naar de wetmatigheden die er in
het proces van taalverandering te vinden moeten zijn. Deels zal dat onderzoek
geschieden met behulp van kwantitatieve methodes, deels op basis van gegevens
van als representatief te beschouwen sprekers.
Er is geen gebied ter wereld waar zich op zo'n klein oppervlak zulke talrijke en
veelsoortige veranderingsverschijnselen hebben voorgedaan en nog voordoen als
het Nederlandse taalgebied. Het is de taak van de Nederlandse dialektstudie dat
rijke materiaal te exploreren en te presenteren en tegelijk een bijdrage te leveren
aan een allesomvattende theorie over taalverandering. Een andere belangrijke en
daarmee samenhangende taak tenslotte is die van het ontwikkelen van een methode
voor het verklaren van taalkaarten,
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gebaseerd op de táálverschijnselen en gesteund door wat bereikt is in de sociale
geografie.

Adres van de auteur:
Kadoelenweg 370,
1035 NT Amsterdam.
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F. de Tollenaere
Van hantreiken en verhandigen tot overhandigen
In de Verslagen en Mededelingen van de Gentse ‘Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde’ Jg. 1979, afl. 1, p. 85-104, geeft A. van Loey
een historisch overzicht van de woorden die in onze taal zijn gebruikt voor het begrip
‘overhandigen’.
Uit het synoptisch overzicht op blz. 100 blijkt dat in de 16de eeuw behanden staat
naast behandigen, zoals in de 18de eeuw overhanden naast overhandigen.
Op p. 97 ziet schr. overbehandigen (1685) als een voorloper van overhandigen.
Men kan zich ook afvragen of overbehandigen geen contaminatie is van behandigen
en overhandigen. In dat geval zou die vorm indirect een bewijs zijn voor het bestaan
van overhandigen in 1685, d.w.z. bijna dertig jaar vóór de oudste, door schr. vermelde
bewijsplaats van overhandigen (1714).
In het licht van de wisseling der prefixen be-/ver-, b.v. mnl. verantwoorden ‘een
antwoord geven op’/nndl. beantwoorden (zie WNT XIX, 3-4 (1959)), heb ik mij
afgevraagd of naast behanden en behandigen niet eveneens een dergelijk paar
met het prefix ver- is opgetekend. Het MNW heeft er geen voorbeelden van, maar
1)
in het supplementmateriaal was één voorbeeld van verhandigen aanwezig :
Wert den heer pensionaris V.d.H. versoght de gemelte actens van
autorisatie op 't spoedighste te willen instellen, teeckenen ende doen
zegelen ende aan de voornoemde heer Burgemeester te verhandigen,
selfs sonder resumptie, R.G.P. 59, 1038 (1674).
Ook van verhanden was er één citaat, t.w. uit het Nieuw Groninger Woordenboek
2)
van K. ter Laan (1929): ‘V e r h a a n d j n ̥ = iets met de andere hand aanpakken’ ,
maar semantisch past dit ver- niet goed

1)
2)

Mij bereidwillig bezorgd door dr. J.L.A. Heestermans.
Volgens inlichtingen van drs. A. Polee te Peize (Dr.) is verhaandjn̥ thans in Groningen niet
of nauwelijks nog in gebruik.
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bij behanden en overhanden. Ver- in verhaandj duidt wel een verandering aan,
maar meer een verandering van wijze (zie WNT XIX, 10, sub 6) dan de verandering
van plaats (zie t.a.p., sub 5) die past bij behandigen, verhandigen en overhandigen.
Wij kunnen m.a.w. de volgende vergelijkingen opstellen:

behanden (1588)

behandigen (1588)
=

overhanden (1722)

overhandigen (1685?)

en

behanden (1588)

behandigen (1588)
=

* verhanden

verhandigen (1674)

Dat men ‘wegens de verhoogde expressiviteit’ van over- in vergelijking met be‘logischerwijze ook beklemtoning van het prefix over-’ zou verwachten, zoals Van
Loey op p. 98 schrijft, ligt vanwege het centrale begrip, de tastbare hand, niet zomaar
voor de hand. Op p. 101 heeft hij trouwens de oorzaak van het behoud van de
klemtoon duidelijk onderkend.
april 1980

Adres van de auteur:
Beatrixlaan 7
2361 SB Warmond
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L. Strengholt
Lezend in Hoofts briefwisseling (III)
Dr. Van Tricht heeft zijn grote werk voltooid en is van zijn opdracht, hem door de
Minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk verleend, gedechargeerd.
1)
Nu het derde en laatste deel van De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft
in de bekende royale uitvoering voor ons ligt, worden we voor de derde maar zeker
niet voor de laatste maal vervuld van bewondering voor Van Tricht en de zijnen, die
onvoorstelbaar veel vernuft en geduld hebben moeten mobiliseren om het materiaal
op zo'n voorbeeldige manier te ontsluiten. Wie, zoals ik in de hier volgende bijdrage,
zich verstout hier en daar een opmerking te maken of een vraagteken te zetten,
mag zich wel bewust blijven van het goedkope gemak waarmee hij de rol van
stuurman aan wal op zich neemt. Daarom benadruk ik ter inleiding van deze notities
bij het derde deel, wat ik ook bij de voorgaande delen heb proberen te zeggen: diep
respect moet ieder bevangen, die meer dan oppervlakkig kennis neemt van dit
monumentum aere perennius.
Het nieuw verschenen deel, dat de laatste tien jaren van Hoofts leven beslaat
(1638-1647), laat ons de grote man zien in de rijpe tijd van zijn carrière als historicus.
Terwijl de Briefwisseling II gelegenheid biedt, het geschiedwerk waar Hooft sinds
1628 systematisch mee bezig was in zijn gestadige groei te volgen, maken we in
het derde deel de eerste - en eigenlijk tevens de laatste - afronding mee, de
verschijning van de Neederlandsche Histoorien, in 1642. Eind november van dat
jaar verzendt Hooft een aantal exemplaren naar

1)

De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft / Uitgegeven door Dr. H.W. van Tricht /
Bewerker van de Hugeniana: Dr. F.L. Zwaan / Bewerker van de humaniora: Prof. Dr. D.
Kuijper Fzn / Bewerker van de Italiana: Dr. F. Musarra / Beschrijver van de portretten van
P.C. Hooft: Drs. R.E.O. Ekkart / Deel III. 1638-1647 (Tjeenk Willink / Noorduijn, Culemborg,
1979).
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Den Haag, aan Joachim van Wikkevoort (brief nr 1127, ged. 27-11-1642). In zijn
omschrijving van de hoofdinhoud van de brief spreekt Van Tricht weliswaar slechts
over ‘boeken’ zonder nadere specificatie (‘Hooft zendt boeken’, blz. 448), maar uit
de bedankjes die daarna volgen blijkt, dat de ‘kas met boeken’ die bij Van Wikkevoort
moest worden afgeleverd gevuld was met exemplaren van Hoofts levenswerk. Brief
nr 1129 spreekt uitdrukkelijk over Van Wikkevoort als tussenpersoon. Maar ook uit
nr 1127 zien we al, dat die zijn diensten aangeboden had en dat o.a. ook Huygens
zijn presentexemplaar - èn dat voor Zijne Hoogheid, naar ik aanneem - via Van
Wikkevoort thuis kreeg.
Dat de voor Den Haag bestemde exemplaren te bestemder plaatse zouden
aankomen, was na het gereedkomen der Histoorien ongetwijfeld Hoofts eerste zorg.
Als het boek dat Hooft drie maanden tevoren aan Jeronimo Coeimans stuurde (vgl.
brief nr 1112, ged. ‘niet lang voor 29 aug. 1642’) inderdaad eveneens een (nota
bene gebonden) exemplaar van de Histoorien was, zoals Van Tricht veronderstelt,
dan kan dat daarom ten hoogste een exemplaar zonder de liminaria geweest zijn.
Of klopt er wellicht toch iets niet met de datering van de desbetreffende epistels?
Het nieuwe werk, door velen vol spanning verwacht, werd natuurlijk door velen
bejubeld. Dirck Graswinckel komt in zijn bedankbrief van 2 december 1642 (nr 1130)
lovende woorden tekort. Zijn uitbundigheid moet zelfs voor die tijd uitzonderlijk zijn
geweest; daarom nog niet hypokriet. Als de receptie van de Histoorien in de tijd van
verschijnen aan de orde is, citeert men dikwijls een brief van de predikant van Epe,
Franciscus Martinius, waarin deze getuigt, het boek in zeven dagen te hebben
verslonden (nr 1161, ged. 8-5-1643, aan Hermanus Amya). Dat stemt overeen met
zijn ongeduldig verlangen uitgesproken in een eerdere brief, van kort vóór de
publikatie van het boek (nr 1126, ged. 15-11-1642). Intussen verdient het speciale
aandacht (Van Tricht gaat er merkwaardig genoeg stilzwijgend aan voorbij), dat
Martinius in diezelfde brief aan Amya op omzichtige wijze enige reserve formuleert;
in de vertaling uit het Latijn: ‘Niet echter, dat ik alles te verduwen bij machte ben,
wat ik zo gezwind heb ingezwolgen. Veel immers laat
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een pijnlijk brandend gevoel na, voornamelijk wat op de overtuiging en den dienst
van God ziet. Of dit nu een gebrek is van mijn maag dan wel van ambrozijn van al
te aardse samenstelling, wil ik te dezer plaatse onbeslist laten’ (blz. 506). Het is
zorgvuldig verpakt, maar we horen hier toch een voorbehoud in ten aanzien van de
manier waarop Hooft de hervormden en de hervormde kerk in zijn geschiedtafereel
uitgebeeld had. Een delicaat punt uiteraard, zo verweven met de aktuele kerkelijke
en politieke situatie, dat in de wijze waarop het recente verleden werd geëvoceerd
voor de tijdgenoten onmiddellijk in allerlei nuances bespeurbaar was waar Hooft,
in partijpolitiek opzicht, stond. Martinius distantieert er zich kennelijk van en dat is
veelzeggend, aangezien er geen twijfel hoeft te bestaan over de oprechtheid van
zijn bewondering.
Ik verbind hieraan meteen maar een interpretatiekwestie, die eveneens met
Martinius te maken heeft. Van Tricht heeft reeds in zijn biografie van Hooft op diverse
plaatsen als zijn mening uitgesproken, dat de woorden waarmee Hooft in zijn brief
van 7 maart 1645 aan Conrad Goddaeus (nr 1250), Martinius' collega en vriend te
Vaassen, de beide Veluwse predikanten als ‘rozelaars tussen de doornstruiken’
karakteriseert, verstaan dienen te worden als lof voor de rekkelijke Goddaeus en
2)
Martinius temidden van hun onverdraagzame Veluwse collega's . Ook in zijn
bloemlezing uit de brieven van Hooft in het Pantheon zegt Van Tricht, dat Hooft met
3)
rozelaars onder de doornen ‘ongetwijfeld’ bedoelt ‘rekkelijken onder de drijvers’ .
Ik wil trachten aan te tonen, dat dit in het geheel niet uit de tekst van de brief gelezen
mag worden.
De kwestieuze woorden luiden letterlijk: ‘(...) Franciscus Martinius (...): die neevens
U.E. tot een bewijs dient, dat het den doornen van dat gewest aan maght mangelt
om de roozelaars te verstikken’ (blz. 655). In dit complimentje aan het adres van
Goddaeus

2)
3)

H.W. van Tricht, P.C. Hooft (Arnhem, 1951), blz. 102, 155, 252.
Bloemlezing uit de Brieven van Pieter Corneliszoon Hooft, ed. H.W. van Tricht (KLP nr 148,
Thieme, Zutphen, z.j.), blz. 147; Van Tricht geeft zijn opvatting daar, na gerefereerd te hebben
aan de toelichting van Mej. G.F.C. van Nop, die in 1909 de eerste uitgave van de bloemlezing
verzorgde: ‘de Veluwe had hun talent niet verstikt’.
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en Martinius wordt met ‘dat gewest’ de Veluwe bedoeld, een streek, die voor
Hollanders associaties opriep met woestheid, ongecultiveerdheid etc. Nu had
Goddaeus zelf met zijn voorafgaande brief aan Hooft de beeldspraak min of meer
uitgelokt. Hij schreef daarin naar aanleiding van zijn lectuur van de Histoorien: ‘Mij
tenminste boeien ze bijzonder; zij geven soelaas in de sombere eenzaamheid,
waarmede ik in deze verlaten oorden van de Veluwe te worstelen heb, waar ge met permissie van mijn gouwgenoten - niets zult vinden van de Gratiën, maar met
doornstruweel en heidestruiken het meeste ruigbegroeid en ruw, zodat het er niet
ver vandaan is, wanneer ge het klimaat uitschakelt, of Holland geldt voor ons als
een Tivoli en dit gewest als een bijster Sardinië. Dat ik echter niet door slaap of
doffe lethargie word overmand, bewerkt van tijd tot tijd de omgang en vertrouwdheid
met (...) Ds. Franciscus Martinius, mijn naasten collega en boezemvriend, een groot
vereerder en bewonderaar van u (...)’ (nr 1245, Goddaeus aan Hooft, ged. 9-2-1645,
vert. op blz. 647). Van deze passage zal men moeten erkennen, dat ze uitsluitend
betrekking heeft op het culturele isolement waarin de briefschrijver leeft. De ruige
ongecultiveerde natuur draagt daar toe bij en is er tegelijk een teken van. Wat Hooft
in zijn antwoord doet, is uit Goddaeus' situatietekening een compliment smeden:
‘Martinius en U dienen als bewijs, dat de doornstruiken van de Veluwe niet bij machte
zijn de rozelaars te verstikken’. Niets in deze hoffelijkheid bevat ook maar de
geringste aanwijzing, dat Hooft de beide predikanten ook ‘ideologisch’ geïsoleerd
ziet, temidden van hun collega's. Goddaeus' brief gaf er ook geen enkele aanleiding
toe. Zou het niet veeleer verbazingwekkend zijn, als we van Hooft moesten
aannemen, dat hij zonder duidelijke aanleiding Goddaeus een pluim op de hoed
zou zetten ten detrimente van diens classicale collega's?
Nu voert Van Tricht nog een argument aan in zijn annotatie. Hij zegt: ‘dat Hooft
hiermee de rekkelijke predikanten Goddaeus en Martinius bedoelt te midden van
onverdraagzame Veluwse collega's, vindt steun in het feit dat Goddaeus'
schoonvader ds. Wilhelmus Stephani, remonstrants predikant te Harderwijk, tijdelijk
heeft moeten uitwijken naar Arnhem’ (blz. 656). Voor dit
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gegeven verwijst Van Tricht naar artikelen van F. Kossmann in Het Boek, jg. 22 en
23. Via Kossmann komen we te weten, dat Goddaeus' schoonvader dertig jaar
tevoren, bij de twisten gedurende het Bestand, om zijn remonstrantse neigingen uit
Kampen (niet Harderwijk, zoals Van Tricht zegt) naar Arnhem uitweek, anno 1616,
4)
maar dat hij in 1619 terugkeerde en tot zijn dood in 1636 predikant was te Kampen .
Het is nog maar de vraag of Hooft kennis droeg van het verleden van Goddaeus'
schoonvader, maar indien al, dan nog levert mijns inziens dat verleden geen enkele
grond voor Van Trichts interpretatie van de rozelaars onder de doornstruiken.
Daarentegen wekken de feiten die Kossmann releveert over Goddaeus en zijn
5)
classis de indruk, dat er een goede verstandhouding was . Ik zie ook geen
6)
aanleiding, de belaste term ‘vrijzinnigheid’ op Goddaeus en Martinius toe te passen .
In de twee Veluwse dominees hebben we degelijke hervormde voorgangers voor
ons, die als zovele predikanten in die eeuw vol aktieve interesse zijn als het gaat
om de schone letteren.
De lectuur van Hoofts brieven nuanceert in menig opzicht het beeld dat we van
de zeventiende-eeuwse werkelijkheid hebben. Men kan zich de werkelijkheid van
het verleden inderdaad nooit genuanceerd en veelvormig genoeg voorstellen. Ons
beeld achteraf hangt licht van bijna onontkoombare simplificaties aan elkaar. Daarom
vind ik het b.v. vermeldenswaardig, dat Hoofts tweede vrouw Leonora Hellemans,
de befaamde gastvrouw van de Muiderkring, haar brieven, aan haar man, opstelt
in een spelling die de ontvanger afgrijselijk moet zijn voorgekomen (de nrs 1233 en
1235). Uit brief 1319 aan zijn zoon Arnout, een brief vol lesjes op het gebied van
de spelling, blijkt (als we het al niet wisten), hoeveel belang Hooft aan een
verantwoorde orthografie hecht. Hooft jr moet om in het spellen van zijn Nederduits
niet meer te dolen bijwijlen maar eens in de Histoorien lezen. Als Leids student
wordt aan

4)
5)
6)

F. Kossmann, ‘Conradus Goddaeus en zijn Laus ululae’, in: Het Boek, 22, 1933-1934, blz.
234.
Kossmann, blz. 234-35.
Vgl. Van Tricht, P.C. Hooft, blz. 155.
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dezelfde jongeman nog eens het onderscheid tussen het Latijnse suus etc. en eius
uitgelegd (nr 1326).
Tot de veelvormigheid van het leven in de zeventiende eeuw (en in alle eeuwen)
reken ik ook het verschil in niveau, waarover Van Tricht op blz. 640 spreekt en
waarvoor hij de kwalificatie ‘onbegrijpelijk’ bezigt. Het betreft het epigram van
Huygens, waarin deze een grapje berijmt over Tesselschade die boven hem slaapt,
7)
te weten: in een slaapkamer boven de zijne , tegenover het ‘waardige’ polemische
gedicht, waarmee dezelfde Huygens zijn Heilighe Daghen aan Tesselschade
8)
aanbiedt: ‘Komt, Tessel, uijt de Miss en uijt het misverstand’ . Het verschil in niveau
tussen de twee gedichten is evident. Maar waarom zouden we het onbegrijpelijk
noemen? Kan men niet op één dag een diep ernstig gesprek met iemand voeren
èn een mopje debiteren? Maar al die schriftelijke overblijfselen van de ijverige
pennen der grote literatoren gaan gebukt onder het gewicht van hun gecanoniseerde
historiciteit en literariteit. Ik heb met die contrasten binnen het oeuvre van Huygens
niet zoveel moeite, en onbegrijpelijk vind ik het verschil in niveau van zedelijke ernst
in het geheel niet.
Wat ik daarentegen niet goed in overeenstemming met mijn beeld van de integere
Hooft kan brengen is de bedekte beschuldiging van omkoopbaarheid, gedaan in
een brief van Henricus Hondius aan Huygens (nr 1231, ged. 24-11-1644). De schout
van Huizen maltraiteert de bewoners van zijn rechtsgebied op onduldbare wijze,
meldt Hondius, en ‘alsoo het schijnt, soo wort desen schout de hant boven 't hooft
gehouden van den Heere drost; om wat reden, can men bedencken, alsoo dito
schout geen costen spaert’ (blz. 622). Herhaalde verzoeken aan de Drost hebben
niets opgeleverd. - Van Tricht spreekt van een insinuatie en noemt die ‘niet de enige
lichtvaardigheid in de brief’ van Hondius (blz. 623). Ik heb evenals Van Tricht een
hoge dunk van Hoofts onkreukbaarheid, maar juist daarom zit het me dwars, dat
tijdgeno-

7)
8)

De Gedichten van Constantijn Huygens, ed. Worp, IV, blz. 48, ‘Tesselscha boven mijn
slaep-camer’, d.d. 27-2-1645.
De Gedichten, ed. Worp, IV, blz. 31-34, d.d. 3-2-1645.
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ten er klaarblijkelijk wel eens anders over hebben gedacht. Heeft Hooft door een
autoritaire houding tegenover de slachtoffers van de zich misdragende schout de
schijn tegen zich gewekt? Dat lijkt me nog de aannemelijkste verklaring.
Een klein puntje. Als de schrijver van brief nr 1129 over zijn ‘ongezouten woorden’
spreekt, bedoelt hij naar ik meen niet ‘eerlijke’, zoals de annotator meedeelt, maar
‘ongeestige’, ‘niet door spits vernuft en verfijning uitblinkende’ woorden. ‘Zout’ staat
vanouds voor fijne geestigheid.
Belangrijker is het volgende punt. In een brief van Huygens aan Hooft van 16
januari 1643 komt deze passage voor: ‘Me Vrouw de Drostin verght mij voortaan
meer dan ick machtigh of schuldigh ben. Ick most maer een hert te Muijden brengen;
ende bend'er lang met twee geweest. Het doode was geenes dancks waerdigh, het
levende geenes ondancks’ (nr 1139, blz. 468). De annotator, in dit geval Zwaan,
wil ons nu doen geloven, dat met het ‘dode hert’ in deze zinnen bedoeld wordt het
hart van Huygens' meer dan vijf jaar tevoren overleden vrouw Suzanna van Baerle.
En dat haar heengaan hem lange tijd zwaar viel moet nog weer eens bewezen
worden met het puntdichtje van 6 december 1642, waarin Huygens zonder nadere
toelichting (de lezeres voor wie het in de eerste plaats bestemd was, Hoofts vrouw,
zou het naar Huygens' schatting blijkbaar zo wel begrijpen) spreekt over zijn ‘te
rauwe wond, die niet wil dichtgaan’. Dat dit niet op de dood van ‘Sterre’ in 1637,
maar op het sterven van Huygens' enige broer Maurits ziet, heb ik in mijn dissertatie
9)
proberen aan te tonen . Met een beroep op dat recente verdrietige gebeuren (najaar
1642) verontschuldigt Huygens zich erover, dat hij een toegezegd bezoek aan de
Hoofden niet heeft gebracht. Een stuk wild meesturend, kan hij schertsen: ‘Kom'
ick te Muijden niet, ick kom 'er met mijn Hert.’ Maar zo krijgen we dan meteen de
enige redelijke verklaring van het dode hert in de brief van 16 januari 1643 in handen
gespeeld. In plaats van Zwaans uitleg ‘Het dode hart (dat van Suzanna indertijd in
mij) behoefde niet te worden bedankt, het levende (mijn hart) ver-

9)

Huygens-studies (Amsterdam, 1976), blz. 132-36.
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diende geen misgenoegen’ (blz. 470), moeten we lezen: ‘Het dode hert (het stuk
wild) was geen dank waard - dat was maar een gering geschenk -, het levende hert
(mijn, Huygens', hart) verdiende geen misnoegen (nl. over mijn wegblijven - ik was
immers “met mijn hart” in Muiden)’. Leonora is dus voldoende aan haar trekken
gekomen en Huygens kan dan ook op schertsende toon verklaren, dat hij allang,
d.w.z. al meer dan een maand (van begin december 1642 tot medio januari 1643)
met twee harten in Muiden is geweest. - Het moet mij overigens van het hart, dat
het enigszins ontmoedigend is, te constateren, niet dat er met een serieuze poging
tot een andere verklaring geen rekening is gehouden (men kan tenslotte van
opvatting blijven verschillen), maar dat er van het bestaan van die poging zelfs geen
melding wordt gemaakt.
Met deel III van de Briefwisseling vóór ons valt te demonstreren, dat ons inzicht
in de poëzie van Hooft gebaat is bij een nauwkeurige lectuur van zijn
correspondentie. Op een interessant geval stuiten we in brief nr 1170 van 6 augustus
1643. Hooft richt zich, te Muiden, tot Joachim van Wikkevoort, in Den Haag, en
begint zijn epistel als volgt:
De oovervloedt van eere en genoeghen, ontfangen van U: Eed: Gestr:
heeft zich zoo krachtelijk t'onzen gedachte ingedrukt, dat het noch
niet anders weet te doen, dan de zelve te erkauwen,
Animus, quod perdidit, optat,
Atque in praeteriti se totus imagine versat.
Wij bedanken dan U: Eed: gestr: niet alleen voor de siere, maar ook
voor de naasmaak, die ons ongeduldelijk doet verlangen naa 't genot
van U: Eed: Gestr: jeeghenwoordigheit alhier.
(blz. 520)

Hooft denkt dankbaar terug aan de vorstelijke ontvangst ten huize van zijn connectie
in Den Haag en nodigt hem uit voor een bezoek aan Muiden. De plezierige
herinnering aan het onthaal wordt verwoord in het Latijnse citaat (in de vertaling bij
Van Tricht: ‘Ons gemoed...wat te loor ging, herwenst het; blijft in het beeld van dat,
wat heenvlood, geheel zich vermeien’, blz. 521). Dit doet zich vrijwel voor als een
Latijnse parallel van een paar versregels
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uit Hoofts Nederlandse jeugdpoëzie, in de aanhef van een in 1606 voor Dia
geschreven lied:
T'Gemoedt herwenscht verlooren vrolijckheden,
En wentelt in den schijn des tijts voorleden,
10)
Wanneer 't de stappen siet die 't heeft getreden.
11)

Aan dit ‘Dia-vers’ heeft W.A.P. Smit in zijn Hooft en Dia een heel hoofdstuk gewijd .
12)
Voor de bepaling van de toon en de draagwijdte van de geciteerde versregels kan
het van belang zijn, vast te stellen, of die regels de verhollandsing zijn van een
klassieke locus. Uit het ontbreken van een aantekening daaromtrent bij brief 1170
(blz. 521) maak ik op, dat prof. D. Kuijper Fzn, Van Trichts steun in de humaniora,
er niet in geslaagd is de Latijnse woorden bij een klassieke auteur terug te vinden.
Dat kan ons slechts somber stemmen over de mogelijkheid, dat we er ooit nog
achter komen. Maar het geeft ons tevens meer recht, te denken aan een omgekeerde
situatie, nl. dat het Latijn een vertaling is van het oorspronkelijke Nederlands. Het
lied van 1606 was sinds lang gepubliceerd (Emblemata amatoria, 1611; Gedichten,
1636) en ‘de statige toon van wijze uitspraak’ (om met Zaalberg te spreken) in de
aanhef kan, samen met de luchtiger toon in het vervolg, makkelijk een der latinisten
13)
in de kring van Hooft uitgelokt hebben tot een Latijnse bewerking . Intussen, als
Zaalberg bij r. 2 van het Nederlandse lied in zijn bloemlezing aantekent: ‘En keert
14)
terug tot (of: koestert zich in?) de voorstellingen van de voorbijgegane tijd’ , lijkt
de Latijnse parallel van 1643 voor het vragenderwijs geopperde alternatief te pleiten.
Verder: Smit geeft het woord ‘schijn’ weer als ‘licht’, waar hij r. 2 aldus parafraseert:
‘keert zich om en om (= blijft genietend vertoeven) in het licht van de voorbijgegane

10)
11)
12)
13)
14)

3

Geciteerd naar de bloemlezing van C.A. Zaalberg, Uit Hoofts lyriek (Culemborg, 1972), blz.
40.
Hooft en Dia (Amsterdam, 1968), hfdst. VIII, blz. 112-34.
Vgl. Uit Hoofts lyriek, blz. 41-42; Hooft en Dia, blz. 118.
Vgl. Uit Hoofts lyriek, blz. 41.
Uit Hoofts lyriek, blz. 40.
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15)

tijd’ ; maar uit het analoge woord in het Latijnse citaat, ‘imago’, zou men eerder
kunnen afleiden, dat ‘schijn’ in de lijn van Zaalberg (‘voorstellingen’) moet worden
opgevat als ‘beeld’, ‘voorkomen’, eventueel met de connotatie ‘schaduwbeeld’
(aangezien de voorstelling in de herinnering niet gerelateerd is aan een presente
werkelijkheid), vgl. WNT in voce ‘schijn’. Hier lijkt zoals men ziet de briefwisseling
ons te kunnen helpen bij de interpretatie van Hoofts poëzie. Mooier kan het niet.
Ik wil deze notities bij de lectuur van Van Trichts bewonderenswaardige werk
eindigen met het uitspreken van waardering voor het vele ‘bijwerk’. Elk deel bevat
in dat opzicht verrassingen. In het laatste deel bestaat de verrassing in een inleidende
bijdrage van iconografische aard. Het is een korte studie van drs. R.E.O. Ekkart,
getiteld ‘De portretten van Pieter Cornelisz. Hooft’, een kritische studie die duidelijk
orde op zaken stelt en verschillende toeschrijvingen ontzenuwt. Het is een
voortreffelijk idee geweest, in een zo rijk geïllustreerd werk als De Briefwisseling
van Pieter Corneliszoon Hooft een verslag op te nemen van een iconografisch
onderzoek naar Hoofts portretten. Moge het werk van Van Tricht en zijn medewerkers
ertoe leiden, dat het geestelijke portret van de reuzengestalte, die Hooft in onze
beschaving is, scherp geprofileerd in het bewustzijn van de Nederlandse
cultuurdragers zal voortbestaan.
mei 1980

Adres van de auteur:
De Hoghe Weijdt 59
1851 EC Heiloo

15)

Hooft en Dia, blz. 115; vgl. ook Zwaan in zijn bespreking van Uit Hoofts lyriek in Ntg 57, 1964,
blz. 296: ‘in de glans van de voorbije tijd’.
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N. van der Blom
Weyerman en de ‘Beyde Zuylen’
Op p. 39 van deze jaargang schrijft dr J.P. Buijnsters uit Jacob Campo Weyerman's
Den Echo des Weerelds, jg. I, nr. 1 (1725) deze beginselverklaring van de auteur
af: ‘De Kerk en de Overigheyt zal ik behandelen met die Achting die ik tot nu toe
betuygt heb voor die beyde Zuylen (...) De Godsdienst zo die der Roomsen, Jooden
als anderen zal ik in 't geheel niet aanraken.’ Buijnsters acht deze verklaring
ongeloofwaardig. Hij herinnert aan de publicatie van de Historie des Pausdoms en
van het Traktaat tegen het Jodendom. En vraagt zich af: ‘Hypocrisie of kroop het
bloed waar het niet gaan kon?’
Naar ik vermoed is hier eerder sprake van een satirische kunstgreep. Had
Weyerman tot nu toe achting betuigd voor ‘die beyde Zuylen’? Het is verder de
vraag of hij zich met achting wel veel lezers zou hebben verworven. Deze verklaring
komt op mij over als die van een hedendaags cabaretier, die zegt dat hij X en Y
achting toedraagt en Z niet aan zal pakken. Waarmee hij zich verzekert van extra
aandacht voor toespelingen op alle drie. Hypocrisie zou ik dit niet willen noemen.
Die ‘beyde Zuylen’ moesten, vermoed ik, de gedachten der lezers leiden naar
Richteren 16, waar beschreven staat hoe Simson, door de Filistijnen overrompeld,
in hun gevangenis zit. Totdat hij op het feest ter ere van god Dagon, ‘staande tussen
de pilaren’, voor zijn overwinnaars moet spelen. Waarop hij ‘de twee middelste
pilaren vattede, op dewelcke het huys was gevestigt’ (vss. 25, 27). Met als gevolg
de ineenstorting van dat huis. Het beeld van ‘Simson Speelman’ wordt bij Revius,
en bij diens bron Luther, gebruikt voor Luther als degene die de Paus vernietigt
(mijn bijdrage in Spiegel der Letteren 19, 289 v.). Hier wordt het, voor Weyerman,
uitgebreid tot niet alleen de Kerk, maar ook de Overigheyt.
Daar steekt ongetwijfeld satirische overdrijving in. Zijn activiteit, als schrijver,
tegen de staat beperkt zich, voorzover mij bekend, tot
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critiek op de perspolitiek der Staten. En de critiek op de (Protestante) Kerk is, zij
het soms fundamenteel en duidelijk, vaak voorzichtig (C.M. Geerars in Annalen
Thijmgenootschap 45, 1957, 303 en 307).
Overdrijving steekt ook in de vergelijking met de gevangen Simson. Weyerman
was in 1725 op vrije voeten. Zag Weyerman mogelijk gelijkenis tussen Koerbag,
die destijds tot tien jaar rasphuis was veroordeeld (a. art. 308), en Simson die ‘was
malende in 't gevangenhuys’? En moest Weyerman zèlf van tijd tot tijd, balancerend
op het slappe koord, vrezen voor eenzelfde lot? Pieter Poeraet somde de hele serie
van zijn zonden op en eindigde met de kreet: ‘Almansvraeg: Waer wil dit heên?’ (a.
art. 309) ‘Eyeless in Gaza’, ‘Levenslang in Den Haag’: dáár liep dit op uit.
De ‘JCW-studie’ (!) verkeert, verneem ik, in een beginstadium. Tevens: ‘Weyerman
is in opmars!’ Wellicht heeft het daarom zin om te pogen juist nu de man scherp op
het matglas te krijgen. Aan anderen, mijn veronderstelling aan uitgebreider materiaal
te toetsen.

Adres van de auteur:
Hendrik Chabotlaan 45
2661 JJ Bergschenhoek
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Boekbeoordelingen
A. Maljaars, Bijdrage tot de kennis van genus en geslacht in de
achttiende eeuw; met een uitweiding over de pronominale aanduiding
in het moderne Nederlands (Ruygh-bewerp IX), Utrecht, Instituut - De
Vooys (Emmalaan 29), 210 blz., geb.: ƒ 12,75 (inklusief portokosten).
Het is de bedoeling van de auteur geweest, te onderzoeken of en zo ja op welke
manier de in de 17e eeuw ingezette hervorming van het genussysteem van het
Nederlands, zich in de 18e eeuw heeft doorgezet. Hij is daarbij uitgegaan van de
beschrijving die ik van de 17e-eeuwse situatie heb gegeven in mijn Genus en
Geslacht in de Gouden Eeuw (1966) en heeft geprobeerd om de bij het begin van
de 18e eeuw afgebroken ontwikkelingslijnen door te trekken, tot in de 19e eeuw op
basis van een grondig onderzoek van spraakkunsten en teksten, en, meer
speculatief, tot in onze dagen. Het laatste heeft hij gedaan nadat zijn interpretatie
van de 18e-eeuwse situatie hem gegevens had opgeleverd die hij in de 20e duidelijk
terug meende te vinden. Dit gedeelte heet daarom ‘een uitweiding’; het moet dan
ook anders beoordeeld worden dan de hoofdmoot van het boek en daarom komt
het hier verderop ook even apart ter sprake.
Het boek bestaat uit een inleiding, vier hoofdstukken, een uitleiding, een
bibliografie, vijf bijlagen met vindplaatsen, en twee registers (een van de behandelde
substantieven en een van de behandelde personen). Het is goed opgebouwd,
evenwichtig gestruktureerd, helder en geïnspireerd geschreven en verzorgd
uitgegeven. De auteur heeft zijn onderzoek kennelijk met veel plezier uitgevoerd;
hij heeft oog gehad voor vele details zonder zich daarin te verliezen; hij heeft de
hoofdlijnen duidelijk aangegeven en gevolgd; hij is er duidelijk op uitgeweest de
problemen zo ‘volledig en precies’ (zie p. 112 en 144!) mogelijk te behandelen, geen
oplossingente geven als die niet gevonden werden en zijn bevindingen met de
grootst mogelijke kracht van argumenten te adstrueren. In de
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inleiding en het eerste hoofdstuk geeft Maljaars een overzicht van de toestand in
de 17e eeuw en in het moderne Nederlands, dat in hoofdzaak gebaseerd is op het
al eerder genoemde onderzoek. Hij heeft mijn boek zonder enige twijfel grondig
bestudeerd, heeft mijn bedoeling precies begrepen, weet af en toe ook trefzeker
vraagtekens te plaatsen en hij weet daar ook met veel inzicht de vragen uit te
destilleren die m.b.t. de verdere evolutie gesteld moeten worden. In dit gedeelte is
dan ook een degelijke basis gelegd voor een boeiende behandeling van de
genusproblematiek in de 18e eeuw.
Hoofdstuk 2 beschrijft de gegevens die een grondige analyse van het werk van
een aantal vooraanstaande, toonaangevende én van enkele minder bekende en
minder erkende grammatici m.b.t. de flexie en het genus van de substantieven en
m.b.t. de pronominale aanduiding heeft opgeleverd. Er kan geen twijfel over bestaan,
zo luidt Maljaars' conclusie dat de genusproblematiek in de 18e-eeuwse grammatica's
een centrale plaats inneemt: ‘In vele gevallen lijkt het alsof men zich alleen maar
met de taal bezighoudt vanwege de “geslachten”’ (71). Men is koortsig op zoek naar
een sluitend systeem, probeert dat los van de (gesproken) taalwerkelijkheid te
construeren, fulmineert tegen geconstateerde afwijkingen (‘soms lijkt het gewoon
een sport om “fouten” bij anderen of zichzelf te signaleren’ (71)). De aandacht gaat
hoofdzakelijk naar de flexie; van de voornaamwoordelijke aanduiding wordt minder
werk gemaakt: ‘berispingen met betrekking tot de voornaamwoordelijke aanduiding
komen nauwelijks voor’ (73). Auteurs als Hilarides, Alewyn, Elmeguidi en Marin
blijken tevergeefs geprobeerd te hebben de doordravende betogen van o.a.
Hoogstraten en Moonen van hun invloed te ontdoen. Uit de teksten van (sommige
van) hun tijdgenoten, die in hoofdstuk 3, behandeld worden, blijkt dan ook dat de
mate waarin de regels van de grammaire raisonnée nagevolgd worden wel varieert,
maar toch groter is naargelang van de graad van formaliteit die een auteur in zijn
tekst wilde bereiken. Dat wordt in de hand gewerkt door de omstandigheid dat de
geschreven taal in de 18e eeuw pas goed gestandaardiseerd wordt, een proces dat
voor een taalontwikkeling op papier heeft gezorgd waarvan men zich af moet vragen
in welke mate die verband heeft
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gehouden met de evolutie van (met name) de Hollandse spreektaal naar een
‘algemeen beschaafde omgangstaal’ (75). De grammatici keren zich zonder
uitzondering tegen ‘het gebruik van platte straattaal’ (76) - en daar bedoelen ze dan
o.m. hoeneer, ik zel en teugen mee voor wanneer, ik zal en tegen (zoals we bij
Sewel kunnen lezen), wat voor het doorklinken van de gewone omgangstaal in de
teksten niet veel goeds laat verhopen. Als Maljaars constateert dat we bij vele
grammatici ‘met het oog op het dagelijkse spreken een aantal concessies’ aantreffen,
omdat het toepassen van de grammaticale voorschriften niet ‘zonder grote
gemaaktheid’ (Sewel) zou kunnen geschieden, moeten we ongetwijfeld de vraag
stellen of die grammatici zich daarmee in feite niet een vrijbrief verschaffen om zich
bij het formuleren van hun voorschriften niets aan de spreektaal gelegen te laten
liggen. Terecht merkt Maljaars op dat in de grammatica's niet wordt beschreven,
maar voorgeschreven (76).
Wie geïnteresseerd is in een beschrijving van het algemene gebruik zal dus zijn
teksten met de grootste omzichtigheid moeten kiezen en de grammaticale kenmerken
daarvan met de grootst mogelijke kritische zin moeten evalueren. Welnu, dat heeft
Maljaars zeker gedaan: zijn verantwoording (77-80) is zonder meer overtuigend.
Zijn voorkeur is uitgegaan naar ‘auteurs die naar verhouding weinig invloed van de
schrijftaal vertoonden’ (77) of ‘naar geschriften van mensen die ongeletterd zijn en
toch niet vervallen in het weergeven van zgn. platte straattaal’ (77). Maar die ‘zijn,
naar ons bleek, schaars te vinden’ (77) en daarom zijn ‘een vrij groot aantal teksten
onderzocht van zeer verschillende aard’ (78), die, naar Maljaars overtuiging, een
beeld van flexie en pronominale aanduiding geven dat wellicht nog ‘nader omlijnd
en gepreciseerd’ zou kunnen worden, maar in zijn essentiële trekken een definitieve
beschrijving van de 18e-eeuwse situatie op het grammaticale terrein in kwestie
betekent.
M.b.t. ‘den in de nominatief’ (blz. 83-93) ben ik het minst geneigd om die
overtuiging te delen. Volgens Maljaars ziet het ‘ernaar uit dat den vrijwel de hele
achttiende eeuw door heel gewoon was voor allerlei mannelijke persoonsnamen’
(84), maar hij verklaart verderop dat ‘in de teksten uit laten we zeggen de laatste

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

304
drie decennia van deze eeuw in vergelijking met de eerste helft maar weinig gevallen
gesignaleerd’ (92) kunnen worden. En na eerst beklemtoond te hebben dat den
zeker niet beperkt was tot ‘onbeschaafd, onverzorgd taalgebruik’ (90) en evenmin
een regionaal (meer bepaald een Maaslands) verschijnsel, concludeert hij per slot
van rekening dat den in Amsterdam al ‘aan de periferie van het wordende algemeen
beschaafd’ (93) gelegen heeft. Voorts heeft hij ook uitzonderingen genoteerd, met
name den bij nietpersoonsnamen (88) en invloed van de anlaut van het op den
volgende woord (net zoals dat vroeger het geval was). Dat alles voedt bij mij de
twijfel over de voorgestelde status van den. Het is zeker geen casus- en evenmin
een genusaanduider, en er bestaat misschien niet erg veel bezwaar tegen om de
lidwoorduitgang hier ‘een “seksuele n”’ (92) te noemen. Maar staan we in al die
gevallen waar de anlaut géén context voor den is, niet zonder meer voor het resultaat
van een schrijftalige overgeneralisering (en dus een hypercorrectie)? De gegevens
die Maljaars bijeen heeft gebracht, hebben mij er niet van kunnen overtuigen dat
deze vraag negatief beantwoord moet worden. In een ander verband zegt Maljaars
dat het begrip hypercorrectie ‘dat van fout’ (106) inhoudt en hij suggereert daarbij
dat we bij een lange traditie (m.b.t. een bepaald verschijnsel) bezwaarlijk van fouten
kunnen spreken. Welnu m.b.t. den is de ‘traditie’ zo kort, dat we in dat verband
zware argumenten nodig hebben om ons van het denken aan hypercorrectie te
kunnen laten weerhouden. Bij de behandeling van de pronominale aanduiding
bespreekt Maljaars achtereenvolgens de persoonsnamen en diernamen, waarbij
hij constateert ‘dat er geen noemenswaardige verschillen zijn tussen de manier
waarop men in de tijd der Verlichting de dieren(namen) pronominaal aanduidde en
de wijze waarop men dat in het huidige ABN pleegt te doen’ (101); vervolgens komen
aan de beurt de namen van landen, steden en rivieren, de abstracta en de
collectieven, waarbij haar en zij ‘steeds duidelijker’ maken ‘dat de huidige neiging
om zij en haar aan te wenden als verwijzing naar lichamen, organisaties, landen,
instellingen e.d., een neiging die zich alleen in de taal van de bovenculturen voordoet,
de regelrechte voortzetting is van een verschijnsel dat
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ook in de achttiende eeuw reeds volop aan te wijzen valt, en dat deze tendens dus
een lange traditie vooropstelt’ (103). De vraag of haar in deze context ‘geen
genusrelict kan zijn’ wordt blz. 107 voor het eerst gesteld - in hoofdstuk IV wordt die
kwestie uitvoerig aan de orde gesteld; vandaar dat er hier nog geen aandacht aan
geschonken dient te worden. Bij de stofnamen acht Maljaars het gebruik van ze
(ook eventueel in combinatie met zijn) algemeen. M.b.t. de zaaknamen is hij van
mening dat het in de zeventiende eeuw algemeen voorkomende ze... ook in de
achttiende eeuw nog springlevend was’ (109), maar ook dat het gebruik van ze aan
het eind van de achttiende eeuw steeds schaarser wordt, daarentegen het gebruik
van hij en hem steeds frequenter’ (113).
De interpretatie (hoofdstuk IV) is zo opgevat dat niet alleen de ontwikkelingslijnen
uit de 17e eeuw naar de 18e kunnen worden doorgetrokken, maar dat meteen ook
de samenhang met de situatie in de moderne standaardtaal kan worden aangegeven.
Daar is op zichzelf uiteraard geen bezwaar tegen. Maar de omstandigheid dat de
evolutie niet een rechtlijnig, ongestoord, ééndimensioneel verloop vertoont, maakt
het rechtstreeks met elkaar in verband brengen van de toch ongelijksoortige
gegevens tot een vrij hachelijke onderneming. Dat Maljaars op bepaalde punten tot
een interpretatie komt die afwijkt van wat op basis van mijn bevindingen m.b.t. de
17e eeuw verwacht kon worden, kan m.i. als een gevolg van die onderneming
verklaard worden. Hij geeft te veel toe aan de neiging om wat hij in de 20e eeuw
als een autentiek kultuurtaalverschijnsel beschouwt, al in de 18e eeuw embryonaal
en zelfs ook al enigszins reëel aanwezig te achten. Hij noemt dat ‘meer nadruk op
cultuurlijke...zo men wil: sociologische’ faktoren (121). Ik zou m.b.t. de 17e eeuw te
weinig rekening gehouden hebben met dergelijke ‘uitwendige’ (121) factoren en
uitsluitend op een ‘interne, immanente, structurele’ verklaring uit geweest zijn (120).
(Als daarmee bedoeld zou zijn dat ik in de eerste plaats een orde heb gezocht in
de door anderen voor mij ‘geziene’ wanorde in de teksten, dan zou dat aanvaardbaar
zijn, maar het samenvatten van deze benadering in de term ‘psychisch’ (121) is dat
naar mijn mening niet. Maar dit is verder niet zo belangrijk...). En ik zou teveel
uitgegaan zijn ‘van
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een veronderstelde parallellie tussen toenmalige ontwikkelingen en huidige
Zuidnederlandse’ (121). (Het getuigt van weinig inzicht in de problematiek van de
standaardisering van het Nederlands in Vlaanderen te veronderstellen dat de
mogelijkheid ‘dat de Zuidnederlander zich kan richten naar een voorhanden
tweeklassensysteem, i.c. het Bovenmoerdijks’ (121) van enige invloed zou zijn op
de huidige ontwikkeling in het Zuiden. De ‘verhijing’ is in de ogen en de oren van
de Vlaming zo absurd Hollands dat ‘de bevoorrechting van de masc. groep niet
eenvoudig als ABN-invloed verklaard’ kan worden. Men zie in dit verband mijn artikel
‘Hij geeft melk’ in Dietsche Warande en Belfort 113, 50-60 (1968). Ik zou daarover
nu ruim 10 jaar later nog heel wat meer kunnen vertellen. Maar ook dat hoeft hier
niet per se...) Maljaars neemt aan dat zij en haar in de moderne standaardtaal niet
de getuigen zijn van de, door o.m. Kollewijn, Simons, Royen en Brom bestreden
hypercorrecte-haar-cultuur, maar van ‘iets dat ons tot een tweede natuur geworden
is’ (137). Hij denkt daarbij in concreto aan de voornaamwoordelijke aanduiding van
collectieven en abstracten, die in de verzorgde geschreven taal, anders dan in de
‘gewone conversatietaal’ (138), volgens het ‘natuurlijke taalgevoel’ (134) slechts
met zij en haar kan gebeuren, omdat ‘hij en hem gebruik...gek staat’ (137): ‘Want
geen enkele Noordnederlander zal de neiging gevoelen om woorden als drift, eer,
kracht, vrees, wraak enz. met hij of hem aan te duiden. In de spreektaal gebruikt hij
eenvoudigweg geen enkelvoudige personalia ter aanduiding van abstracta; in de
geschreven taal zal hij zij-aanduiding gebruiken’ (142) (blz. 140, worden in een
vrijwel identieke context ook de collectiva genoemd). Dit is in z'n algemeenheid
ongetwijfeld onjuist. Na enkele minuten snuffelen in mijn genus-schoendoos had ik
al de witte raaf te pakken die de stelling falsifieert: ‘Geen enkele menselijke drift is
in zichzelf verkeerd...Wel moet hij goed gericht en geordend zijn, al naar gelang
van de eisen van het object, waarnaar hij streeft..’ (De Tijd 23/2/66). Ik heb niet
verder gezocht, omdat enkele bewijsplaatsen hier vanzelfsprekend niet zo veel
kunnen toevoegen aan het uitspreken van de overtuiging dat Maljaars te sterk
veralgemeent. Twintig jaar aandacht voor de pronominale aandui-
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ding is daarbij mijn bron...en die overtuiging vindt o.m. steun in een uitspraak van
de schrijver van Dezer Dagen, die in de NRC van 12 juli 1963 klaagt over ‘een blijk
van afgestorven taalgevoel: het gebruik van het vrouwelijk geslacht bij woorden die
mannelijk zijn’. Hij voegt daar de in dit verband interessante beschouwing aan toe
dat ‘het omgekeerde - het gebruik van het mannelijk geslacht bij woorden die
vrouwelijk zijn - niet erg (is); het is conform de spreektaal en ook conform het “groene
boekje”. Maar “zij” te noemen wat “hij” is, is puur literairisme, is een lardering van
de taal met volstrekt dode elementen (want de zij-vorm leeft niet althans niet in het
noorden van ons taalgebied)’. En het gelijk van deze, zeker niet van wild
progressisme te verdenken chroniqueur' wordt ondersteund door de ‘wrevel’ van
de zuidnederlandse essayist C. Verhoeven ‘over het feit dat de auteur woorden als
theorie, hypothese, propositie, typisch vrouwelijke substantieven dus, consequent
als mannelijk behandelt’ (De Tijd 13 nov. 1972). ‘Dat gebruik, zo voegt Verhoeven
daar aan toe, neemt tegenwoordig, vooral in het noorden, hand over hand toe en
ik vrees dat protesten wel als reactionair en rechts uitgelegd zullen worden; ik slik
“hem” (d.i. die wrevel; zou dat voor C.V. een feminien woord zijn? (G.G.)) dus schielijk
in’. De ‘tweede natuur’, die Maljaars bij de Noordnederlander m.b.t. zij en haar
aanwezig acht is dus kennelijk niet zo wijd verbreid! Als auteurs als Cohen en Kraak
in hun Spellen is spellen is spellen (1972) consequent hij en hem gebruiken is er
dus niets aan de hand; en als ze dan bij het neutrum spellingssysteem ook
(toevallig?) hij gebruiken, is dat feit zeker geen aanwijzing voor ‘een onderbewust
aanwezig zij’, zoals Maljaars blz. 194 schrijft, als niet op z'n minst duidelijk is gemaakt
dat van ‘spellingsysteem’ een kleine twintig woorden eerder niet alleen ‘spelling’ is
overgebleven...
Als er dus toch sprake is van haar-cultuur - zij het zoals ik in dit tijdschrift in 1977
heb uiteengezet, van een andere aard dan tot nog toe verondersteld werd -, als ‘de
aanduiding door middel van feminiene pronomina’ toch ‘op de terugtocht is’ (140)
- zij het nog steeds langzaam en niet zonder ‘terugkomen’ hier en daar en af en toe
-, als ‘hij en hem-gebruik’ niet ‘tegen ons taalgevoel’
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(140) indruist, dan gaat het niet op te stellen dat ‘de feminisering’ van dergelijke (i.c.
abstracta en collectieven G.G.) substantieven reeds in de achttiende eeuw begonnen
is’ (134). In het zoëven genoemde artikel heb ik aangetoond dat ‘die haar-cultuur’
inderdaad niet zo dwaas is - ik ben het daarover met Maljaars eens - maar ook dat
ze niet zo kunstmatig is als de ‘tweedenatuur’-teorie van Maljaars paradoxaal genoeg
veronderstelt. In de visie van Maljaars gaat het daarbij immers om de opbouw van
een schrijftaaltraditie die los slaat van de ontwikkeling van de algemene
gestandaardiseerde spreektaal en daarmee dus ook van de moedertaalintuïties van
de taalgebruikers in kwestie - een substantief zou in deze visie in de schrijftaal een
ander genus kunnen hebben dan in de spreektaal, en dat niet tengevolge van een
vergissing of een hypercorrectie -, terwijl het mijn stelling geweest is dat de
ontwikkelingen in de schrijftaal secundair zijn t.a.v. de spreektaal. Die stelling is m.i.
bevestigd door mijn interpretatie van haar in het genoemde Ts.-stuk. Ze sluit
overigens geenszins uit dat er in de schrijftaal dingen voorkomen die niet stroken
met de feiten in de spreektaal, evenmin dat de schrijftaal de eerste algemeen
verspreide standaardtaalvorm is geweest - ik denk bij de spreektaalontwikkeling
hoofdzakelijk aan de standaardizering van het Hollands mét de genuskenmerken
die in de 17e eeuw aangetoond zijn - en evenmin dat die schrijftaal, zoals Maljaars
wil (blz. 143), invloed heeft gehad op de spreektaal.
‘Reïnterpretatie van haar dus’ (122) wel degelijk, maar niet in de door Maljaars
bedoelde zin. Volgens Maljaars ‘zal niemand op de gedachte komen dat haar (in
een zin als “De gemeenteraad van Waddinxveen heeft gisteren in haar vergadering
besloten...”) als een meervouds-haar op te vatten’ (125). Maar ik ben wel degelijk
op die gedachte gekomen...En wel, omdat de collectiva in kwestie ook in deze tijd
niet alleen nog altijd ‘een semantische meerheid’ uitdrukken, zoals Royen dat
gewoonlijk formuleerde, maar ook nu nog in vele opzichten formele pluralisvalentie
vertonen. Het enige punt waarop de 18e-eeuwse grammaire raisonnée het pleit
heeft gewonnen is de numeruscongruentie van onderwerp en persoonsvorm. ‘Ons
moderne Nederlands kent niet meer de verbin-
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ding van een collectief als volk of adel met een meervoudige werkwoordsvorm’ (125)
zegt Maljaars terecht, maar op vele andere punten worden collectiva ‘ad sensum’
behandeld en daarom b.v. met meervoudige pronomina verbonden. Dat betekent
dat haar niet alleen ‘in oorsprong het zeventiende-eeuwse meervoudige
genusindifferente HAAR’ (127) is, maar dat het dat zonder meer nog is. Het is niet
enkelvoudig geworden en het kan bijgevolg ook niet als een feminiseringsverklikker
beschouwd worden. Men zal er ongetwijfeld begrip voor hebben dat ik de in het al
eerder genoemde artikel gegeven adstructie van deze opvatting hier niet herhaal.
Iets dat er nu niet is, zo zou ik willen besluiten, kan niet in de 18e eeuw begonnen
zijn. Dat betekent dat haar (en zij) in die periode bij collectiva de status hebben
gehad die ze daar ook nu bij hebben en overigens hypercorrect gebruikt zijn, zoals
dat nu nog steeds gebeurt, of inderdaad bij een aantal, b.v. door een bepaalde
uitgang gekenmerkte substantieven, juist toegepast als feminien pronomen. Ik ben
het met Maljaars eens dat we niet weten of bepaalde auteurs een woord als waarheid
niet, volgens de officiële voorschriften, als femininum behandelen, als ze daar haar
of zij bij gebruiken en dat we dus niet mogen uitsluiten dat verzorgd schrijvende
taalgebruikers in dergelijke gevallen toch ‘natuurlijk’ de voorkeur geven aan feminiene
pronomina. Maar dat die gevallen niet met de collectiva over één kam mogen worden
geschoren staat voor mij zonder meer vast. En of ze talrijk genoeg zijn en bij
voldoende taalgebruikers zo frequent voorkomen en zo onproblematisch behandeld
worden dat we, tegen ‘de taal-is-klankmannen’ (142) in, van een ‘tweede natuur’
(nogmaals op de laatste blz.!) mogen spreken, durf ik toch te betwijfelen. Een reden
om Wille en Karsemeyer en...Maljaars gelijk te geven zie ik daar niet in.
De interpretatie van Maljaars is niet overtuigend. Dat maakt zijn studie niet minder
degelijk en boeiend dan ik in het begin van deze bespreking heb aangegeven.
K.U. Leuven, dec. 1979
G. GEERTS

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96

310

A.G. Sciarone, Woordjes leren in het vreemdetalenonderwijs, Dick
Coutinho, Muiderberg 1979.
In een achttal compact geschreven hoofdstukjes biedt Sciarone (voortaan S.)
beschouwingen van hoofdzakelijk taalkundige aard over de woordenschat. Na een
inleiding (hfdst. 1), beschrijft hij achtereenvolgens de rol van de woordenschat (hfdst.
2), de keuze van een basiswoordenschat (hfdst. 3), problemen bij selectiecriteria
(hfdst. 4), nuttige woorden (hfdst. 5), frekwentie en spreiding (hfdst. 6), geschreven
en gesproken taal (hfdst. 7) en het woordgebruik in cursusmateriaal (hfdst. 8).
Hoofddoel van S. is in een bestek van 88 bladzijden een antwoord te geven op de
vraag: ‘Wat moet worden onderwezen bij het aanleren van een vreemde taal?’
Het is niet bevreemdend dat een boekje met deze titel - die ik overigens niet zo
geslaagd vind - in hoofdstuk 2 duidelijk de belangrijkheid van de woordenschat
onderstreept ten koste van morfologie en syntaxis. Daarover wil ik S. dan ook niet
lastig vallen. Ook niet over de aanvechtbaarheid van zijn stelling dat er ten aanzien
van de vormgeving van de grammatica een terrein braak ligt voor didactici: ‘de
moeilijkheden die men ondervindt bij het leren van de grammatica van een vreemde
taal zijn niet zozeer inherent aan de grammatica maar aan de gebruikte
formuleringen. De grammatica zal, afhankelijk van leeftijd, intelligentie, doel en alle
andere voor het leerproces van belang geachte zaken, anders geformuleerd moeten
worden, op dezelfde wijze als dit bijvoorbeeld gebeurt bij de verkondiging van het
Woord van God: bijbels voor kleuters, bijbels voor kinderen, voor volwassenen’ (blz.
14).
Belangrijk in het hoofdstuk Rol van de woordschat vind ik zijn heldere uiteenzetting
over de problematiek van het vinden van de juiste vertaling(en) in tweetalige
woordenboeken. Een hoofdaccent legt S. hier op de selectierestricties, waarmee
hij de rol van de woordenschat in de grammatica bedoelt. Waarom echter
selectierestricties tussen aanhalingstekens staat is mij niet geheel duidelijk of het
moet zijn dat S. hier duidelijk wil maken dat zijn ‘selectierestricties’ wat
ongenuanceerder zijn dan die van de beroepswoordenaar die met selectierestricties
de grammaticale verhoudingen in de
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woordenschat, zoals bijvoorbeeld de subjects- en objectsrelatie, aanduidt.
In Keuze van een basiswoordenschat (blz. 23-29) geeft de auteur een uiteenzetting
van de criteria die gehanteerd worden bij het selecteren van woorden. Met
eenvoudige en sprekende voorbeelden worden begrippen als valentie, frekwentie
en ervaring uitgelegd, terwijl tevens veel aandacht geschonken wordt aan de
specifieke problemen die ieder criterium met zich meebrengt. Zo wijst S. ons o.a.
op de interpretatieproblemen van frekwentielijsten: ‘daarbij zijn bijvoorbeeld vragen
van belang als uit wat voor soort taalgebruik de steekproef is genomen, hoe deze
is uitgevoerd, wat de omvang ervan is en hoe de frekwenties zijn verdeeld’ (blz. 26).
M. betr. t. de methode der disponibilité van Gougenheim e.a. bekent S. al (te) vroeg
kleur waar hij de faam van deze methode toedicht aan de ‘franse
propagandamachine’.
Problemen bij selectiecriteria (blz. 29-44) rekent hoofdzakelijk af met de
bevindingen van het verslag van de commissie die het Français fondamental
(Gougenheim c.s. 1967) heeft samengesteld. Genoemde commissie was van mening
dat frekwentie slechts tot op zekere hoogte als selectiemiddel kan fungeren.
Meedogenloos toont S. aan dat de beweringen van Gougenheim c.s., waardoor
frekwentie als selectiecriterium onrecht wordt aangedaan, onjuist zijn. Met behulp
van Woordfrequenties van P.C. Uit den Boogaart laat S. met name zien dat
frekwentielijsten juist wel een massa concrete woorden bevatten. Opgemerkt moet
hier worden, dat S. zelf met behulp van computers het nodige gedaan heeft of heeft
laten doen om het Corpus van Uit den Boogaart de taal te laten spreken die het hier
in verschillende kolommen en tabellen spreekt.
Het aspect der selectie van de basiswoordenschat krijgt ruime aandacht en
natuurlijk is het juist dat gesteld wordt, dat ‘het opnemen van het ene woord ten
koste van het andere’ gaat (blz. 35) en dat het zoeken naar oorzaken voor het
opnemen of uitsluiten van woorden geen gemakkelijke zaak is. Daarnaast is het
een open deur intrappen wanneer geconstateerd wordt, dat iedere selectie het
belang weerspiegelt dat een auteur aan zaken toekent. Toch ben ik van mening dat
S. hier ten onrechte heeft nagelaten te spreken over
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criteria, en het formuleren daarvan, die men dient te hanteren bij het selecteren van
zijn bronnen om tot een basiswoordenschat te komen. Men kan uitgaan van een
aantal thema's zoals lichaamsdelen, kleren, voedsel en drank, huisraad, keuken,
school, verkeer, stad, dorp, land, dieren, spel en vrije tijd en over die thema's bronnen
verzamelen. Hoe stel je echter de representativiteit van de bronnen rondom de
afzonderlijke thema's vast? Zijn er voldoende objectieve criteria denkbaar om dat
te doen? Moet je bij voorbeeld te werk gaan als Hanne Ruus en Bente Maegaard
dat voor het Deens doen en afgaan op de verkoopcijfers van boeken en tijdschriften
die jaarlijks per genre en auteur worden geïnventariseerd? (Vgl. Danword.
Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk: Baggrund og materiale. In: Danske
Studier 1978, blz. 42-71). De vraag naar de wijze waarop representativiteit wordt
vastgesteld, beantwoordt S. niet of onvoldoende. In een volgende druk zal hij dit
zeker nog eens dienen te overwegen.
Verreweg het boeiendste en meest spectaculaire hoofdstuk, is hoofdstuk 6
Frekwentie en Spreiding (blz. 57-74). Zeer in het bijzonder behandelt dit hoofdstuk
de vraag hoe de woordfrekwenties in de steekproef zijn verdeeld om na te gaan in
hoeverre woordfrekwenties zijn bepaald door kontekst en situatie. ‘Naarmate een
woord beter is gespreid, dat is, minder afhankelijk is van kontekst en situatie, wint
de frekwentie aan stabiliteit en omgekeerd. Spreiding is daarom een onmisbaar
gegeven om de stabiliteit van de frekwentie te kunnen bepalen’ (blz. 57).
Na beschreven te hebben hoe spreiding berekend dient te worden (blz. 57-60),
beantwoordt S. de vraag of met de behandelde berekeningswijzen de stabiliteit van
de woordfrekwenties bepaald kan worden, waardoor het aspect toeval zoveel
mogelijk geëlimineerd wordt.
De frekwentie van een woord varieert van tekst tot tekst, merkt S. op. ‘Het is juist
deze variatie die wij onderzoeken. En op dezelfde wijze als frekwentie varieert,
varieert uiteraard ook de spreiding van een woord van tekst tot tekst: de
spreidingswaarde wordt immers berekend op grond van die frekwenties. Willen we
derhalve antwoord krijgen op de vraag óf, en in welke mate, er correlatie
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bestaat tussen frekwentie en spreiding, dan moeten we nagaan welke
spreidingswaarden bij bepaalde frekwenties horen’ (blz. 60). Uit de voorbeelden die
S. geeft, blijkt dat hoe vaker een woord voorkomt, hoe beter het gespreid is. Een
ieder die zich met corpora en/of taal en tellen bezighoudt moet dit hoofdstuk gelezen
hebben.
Samenvattend zou ik willen constateren dat Sciarone's boek erkenning verdient
bij iedereen die zich met een problematiek van de woordenschat bezighoudt. In een
tweede druk, die ik dit boekje van harte toewens, mag S. zijn lezers best meer bij
de hand nemen om hen ook wegwijs te maken in bestaande binnen- en buitenlandse
corpora en de selectiecriteria daarvan. Voor hem en zijn stijl gaat het spreekwoord:
Wie de klok luidt, heeft het touw nog niet in handen, dat Peter Hoefnagels noteerde
in zijn Onbekende spreekwoorden en zegswijzen [1977: 11], zeker niet op.
Leiden, december 1979
P.G.J. VAN STERKENBURG

Vondel bij gelegenheid 1679-1979, bezorgd door L. Roose en K.
Porteman (Leuvense studiën en tekstuitgaven, nieuwe reeks),
Middelburg, Merlijn, 1979. 134 pp., prijs?
Wie erbij geweest is, bewaart de herinnering aan een sobere en waardige
herdenking: het Vondelcolloquium, op 2 maart 1979 gehouden bij gelegenheid van
Vondels driehonderdste sterfjaar. De ‘Handelingen’ van die bijeenkomst zijn nu in
boekvorm verschenen. Buiten de Verantwoording van Roose, voorzitter van het
colloquium, en de Slottoespraak van M. Janssens, vindt de lezer hier de vier
voordrachten, van zeer uiteenlopende aard door onderwerp en methode, en
gezamenlijk een idee gevend van wat men zoal met Vondel kan doen.
De kunsthistoricus J. Becker behandelt ‘zeventiende-eeuwse echo's op het
standbeeld van Erasmus’ onder de titel ‘De Rotterdamsche heyligh’. Vondels reaktie
op het beeld van Erasmus in Rotterdam is er weliswaar één in een hele serie, maar
de meeste
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motieven die in de strijd rondom dat standbeeld gebruikt zijn komen, aldus Becker,
in Vondels gedicht samen. Uit kunst- en cultuurhistorisch oogpunt een
belangwekkend stuk.
Mevrouw M. Spies gaat uitvoerig in op Vondels politieke ‘maiden-speech’, Het
Lof der Zee-vaert van 1623. Het betoog lijkt me overtuigend, in elk geval in
hoofdlijnen, waar gesteld wordt dat het gedicht Vondels afrekening is met zijn eigen
verleden, maar ook een standpuntbepaling ten aanzien van de actuele politieke
kwestie van het beleid van de Verenigde Oostindische Compagnie. Of met het
aanwijzen van deze strekking helemaal recht wordt gedaan aan de intenties van
de dichter staat misschien nog ter discussie, maar de grondige aanpak verdient
bewondering.
Speelser, gewaagder, lijkt Lieven Rens' verhandeling ‘Structuren in Vondels
Vredewensch aen Constantijn Huygens (1633)’. Inhakend op het artikel van Mevrouw
M. Smits-Veldt in Spektator 7, probeert Rens het gedicht in een lineaire lezing in
zijn greep te krijgen. Soms krijg ik daarbij de indruk, dat de uitlegger ietwat te veel
in de tekst legt. Hoe dan ook, de lezer van Rens' uiteenzetting wordt uitgedaagd
meer dan ooit op zijn hoede te zijn bij de lectuur van het gedicht.
In de vierde en laatste voordracht handelt Porteman over ‘Vondel over
Vondelportretten’. In zijn bondigheid een erudiet betoog, waarin de betekenis van
het genre van de portretbijschriften duidelijk uit de verf komt. Dit stuk is, evenals
dat van Becker, in de letterlijke zin geïllustreerd met het besproken materiaal. Het
boekje heeft mede daardoor een aantrekkelijke uitvoering.
Heiloo, maart 1980
L. STRENGHOLT

Samuel Coster, Polyxena, Treurspel. Van inleiding en aantekeningen
voorzien door Drs. G. van Eemeren. Zutphen z.j. [1980] (Klassiek
Letterkundig Pantheon 219); 157 blz. Prijs: ƒ. 19,50
In 1619 verscheen de eerste uitgave van Costers Polyxena, daarna zijn nog enkele
herdrukken uitgebracht, de laatste keer voorzover
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we weten in 1644. Kollewijn heeft het stuk uiteraard opgenomen in zijn grote uitgave
van Costers Werken (1883), en nu, bijna een eeuw later, is voor het eerst een editie
met inleiding en commentaar bezorgd, en wel door drs. G. van Eemeren, medewerker
aan het project Renaissance-drama te Antwerpen. Er is hier dus in hoge mate
pionierswerk verricht, en dat zal wel niet altijd even gemakkelijk geweest zijn, want
Costers taalgebruik is soms moeilijk en het onderzoek naar zijn dramatische
opvattingen en de uitwerking daarvan in de praktijk moet grotendeels nog beginnen.
Waarom Van Eemeren nu juist de Polyxena heeft uitgegeven, verantwoordt hij
nergens. Wèl wordt de algemene opmerking geplaatst dat Coster belangrijk is
geweest voor de ontwikkeling van het Nederlandse drama. In verband daarmee zou
ik dan een onderzoekje naar de 17de-eeuwse receptie van zijn werk, en met name
van de Polyxena, op prijs gesteld hebben. Via het Schouwburgarchief te Amsterdam
en het apparaat-Worp te Leiden (geen van beide in de Inleiding genoemd) moet
toch meer over eventuele opvoeringen te vinden zijn dan de auteur noemt (1619,
1630 en een datum in 1644) op grond van aanduidingen op de titelbladen en een
notitie van Wybrands? De opmerking van Jan Vos over de publieksreactie op de
dood van Astianax, beginnend met de woorden ‘Zoo menigmaal als’, doet vermoeden
dat het stuk vrij vaak werd opgevoerd.
De Polyxena is een gruwelijk drama. Coster heeft de Hecuba van Euripides en
Seneca's Troades gecombineerd en is aldus tot een cumulatie van moordpartijen
gekomen. De oude Hecuba, koningin van het veroverde Troje, moet
achtereenvolgens aanzien hoe haar kleinzoontje Astianax door de Grieken wordt
omgebracht, hoe haar jongste zoon Polidoor wordt vermoord door de bange en
hebzuchtige Thracische koning bij wie hij toen de val van Troje dreigde, was
ondergebracht, en tenslotte hoe haar dochter Polyxena geofferd wordt aan de
namaak-schim van de wraakzuchtige Achilles. Uitzinnig van verdriet brengt Hecuba
tenslotte de Thracier op een vreselijke manier om het leven. Veel van wat op het
antieke toneel slechts verteld werd, wordt bij Coster in al zijn gruwelijkheid getoond.
In een breedvoerige analyse bespreekt de editeur de structuur
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van het stuk waarbij hij tot een grafische weergave van de voornaamste
spanningspieken en ‘verpozingen’ komt, vervolgens behandelt hij de personages,
daarna de bouw, waarbij o.a. Costers toepassing van de drie eenheden aan de orde
komt, en verder bevat de Inleiding nog hoofdstukjes over de bronnen van Polyxena,
over de in het stuk vervatte ideeën, thema's en motieven, over de
waarderingsgeschiedenis en over het taalgebruik. Veel van dit alles is nieuw en
vergroot ons inzicht in Costers toneelwerk, maar toch ben ik niet in alle opzichten
gelukkig met deze inleiding. Het taalgebruik van de editeur is niet altijd even helder:
‘In Polyxena zijn op het vlak van de statische intersubjectiviteit drie verschillende
niveaus uitgebeeld, waaraan op het vlak van de dynamische werking tenminste
evenveel golfbewegingen beantwoorden’ (p. 34). Helder is evenmin de
onderscheiding van ‘structuur’ en ‘bouw’. Maar erger vind ik het dat vragen die bij
een lezer van Polyxena gemakkelijk kunnen rijzen, niet of slechts heel terloops
beantwoord worden. Ik noem een enkel voorbeeld. Bij de bespreking van de ideeën
in het stuk gaat Van Eemeren eigenlijk alleen via een aanhaling uit Kollewijn in op
de actueel-politieke strekking van het stuk (p. 46). Coster had een felle uitval gedaan
tegen de z.i. hypocriete geestelijkheid van zijn tijd, i.c. de Contraremonstrantse
predikanten, door anders dan zijn bron het gaf, niet Achilles' schim zelf om het offer
van Polyxena te doen vragen, maar een omgekochte priester vermomd als schim
te laten optreden. Het Griekse volk liet zich door deze schijnvrome vertoning om de
tuin leiden. Zou hier nu niets achter zitten, in 1619 immers, van het proces tegen
en de moord op Oldenbarneveld - want zo heeft Coster diens vonnis ongetwijfeld
gezien? Mogelijk zijn er argumenten die hier tegen pleiten, maar de naam
Oldenbarneveld komt in de inleiding zelfs niet voor. Evenmin schenkt de editeur
aandacht aan de toch wel veelzeggende toevoeging over Palamedes in de druk
van 1630 - dat zal toch wel iets met Vondel te maken hebben?
Er is nog een ander probleem dat ik graag besproken had gezien. Het is opvallend
in Costers stuk dat er veel lange clausen in voorkomen waarin een algemene
gedachte tot uiting wordt gebracht: de wisselvalligheid van de fortuin, de idee dat
straf op zonde volgt, de
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hoogmoedige kortzichtigheid van veel hooggeplaatsten, de grootheid van de mens
vergeleken met het dier, het belang van vrede voor een land etc. Vrijwel alle
personages mogen op een goed moment wel zo'n verhandeling houden, en het
doet er dan m.i. niet toe of ze sympathiek of antipathiek zijn: wat ze zeggen is - los
van de context - waardevol en leerzaam voor de toeschouwer. Nu maakt Van
Eemeren de juiste opmerking dat dergelijke scènes zeer goed passen ‘in de
retorisch-poëtische conventie en traditie van die tijd’ (p. 21), maar hij gaat nergens
in op het hierboven gesignaleerde feit dat die retorische beschouwingen ‘waar’ zijn,
onafhankelijk van wie ze uitspreekt, en op de problemen die dat bij een kijker/lezer
kan oproepen. Het is dan bijvoorbeeld heel moeilijk om, zoals Van Eemeren toch
wel doet, een min of meer psychologische schets van de personages te geven op
grond van wat ze zeggen. Ik heb de indruk - maar meer ook niet - dat Coster met
deze ‘losse’ verhandelingen verder gaat dan een tijdgenoot als Hooft. Zou dat een
reden kunnen zijn waarom een stuk als Polyxena toch niet overtuigt? Zijn de
personages niet te zeer spreekbuis van de auteur, missen ze juist omdat ze - slecht
of goed - om de beurt zo wijs en leerzaam mogen zijn, geen psychologische
overtuigingskracht?
De tekstkeuze van de editeur begrijp ik niet goed. Basis voor deze uitgave is de
tekst van Kollewijn, die echter wel gecollationeerd is met de eerste druk. Het
eigenaardige en m.i. volstrekt overbodige gevolg is nu, dat allerlei zetfouten bij
Kollewijn als een soort varianten in deze editie zijn genoteerd. Waarom dan niet
meteen de uitgave-1619 als uitgangspunt genomen? Daarin had dan toch de
aanpassing van de interpunctie en van de regeltelling aan Kollewijn plaats kunnen
vinden, wanneer dat gewenst was? In elk geval is ook Kollewijns tekst er niet zonder
kleerscheuren afgekomen. Soms is de zetmachine wel heel vreemd op hol geslagen,
maar dat is gemakkelijk vast te stellen. Wat hinderlijke zetfouten noteer ik hier: 237
sick i.p.v. dick; 247 en i.p.v. een; 1175 die i.p.v. dies; 1151 en 1229 yver i.p.v. vyer;
1973 vlocht i.p.v. volcht.
De aantekeningen zijn grotendeels woordverklaringen en hadden wat mij betreft
nog wel uitvoeriger mogen zijn: ik heb nogal wat
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vraagtekens bij regels van Coster waarbij ik door de annotatie niet geholpen werd,
bijv. r. 846. Op een aantal plaatsen verschil ik met de editeur van mening. Enkele
voorbeelden: 68 doet sorghen is volgens de ed. een omschrijving van zorgt; m.i.
bedoelt Coster: koninklijke macht maakt dat een mens zich niet bekommert om de
dag van morgen; 211 ghemeent: volk (de soldij van soldaten bestaat a.h.w. uit een
treurig volk dat de plunderingen van zijn rijkdom moet aanzien); 395 't minste waar:
m.i. niet ‘de kleinste waarheid’, maar ‘wat het minste waar is’, ‘wat allerminst waar
is’; 545 obolgen: niet gebelgd, verbolgen, maar afgeleid van obollig/oubollig:
eigenzinnig, vermetel; 550 ginckte: de vertaling grijnsde is voldoende, die van hinkte
af te wijzen; 655 de vertaling ra voor ree is me onduidelijk: ree is rede, aanlegplaats;
1114 datser schamen: niet dat ze zich erover schamen, maar waarover ze zich
schamen; 1159 Wil doen 't godlijck betoont: m.i.: het (soeverein) zijn wil (kunnen)
doen, dat is een teken van goddelijkheid; 1810 elen: adelen, niet edel worden. Bij
de algemene taalkundige opmerkingen had zeker vermeld moeten worden dat
Coster vaak dat gebruikt in de zin van en wel (bijv. 1171, 1218, 1566, 2055).
Tenslotte: de uitgever van het Klassiek Letterkundig Pantheon had er voor moeten
zorgen dat in de aantekeningen door cursivering het verschil tussen wat verklaard
moet worden en verklaring duidelijk was gemaakt. De annotaties zijn nu een
typografische kwelling.
MARIA A. SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN

Tony J. Suffeleers, Taalverzorging in Vlaanderen. Een
opiniegeschiedenis. Uitgeverij Orion, Brugge; Uitgeverij B. Gottmer,
Nijmegen 1979, 272 blz; prijs ƒ 30.90.
Dr. Suffeleers heeft zijn werk over de geschiedenis van de taalverzorging in
Vlaanderen opgezet in een aantal hoofdstukken, waarin hij de onderwerpen spelling,
uitspraak, woordvoorraad en gedeeltelijk ook grammatica - elk chronologisch
behandeld - de
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revue laat passeren. Zijn geschiedenis van de taalpolitieke standpunten in
Vlaanderen loopt vanaf de zgn. Hollandse tijd, de periode van het Verenigd
Koninkrijk, waaraan met de opstand van 1830 een einde kwam. De strijd voor een
zuiver Nederlands was daarmee echter in genen dele beëindigd en Suffeleers belicht
in zijn boek een stuk cultuurgeschiedenis, waar men in het Noorden niet veel weet
van heeft: ‘het verlangen naar het bezit van een volwaardige cultuurtaal, die alle
gebruiksfuncties van het Frans in Vlaanderen zou kunnen overnemen’ (blz. 14).
Dat streven naar een volwaardige Nederlandse cultuurtaal kwam o.m. tot uiting
in de bemoeienissen met de spelling van het Nederlands, een onderwerp dat in
Vlaanderen al tot even emotionele reacties voerde als in Nederland, waar men,
gelijk bekend, ook niet altijd even rationeel over spelling en spellingverandering
heeft gesproken. Taalkundigen zijn van het feit wel op de hoogte, maar voor veel
Nederlanders zal het nieuw zijn dat de spelling-De Vries en Te Winkel in België al
in 1864 officieel werd aanvaard, terwijl dat in Nederland pas - ongemerkt - bij de
spellingwet van 1947 gebeurde. Maar niet in alle spellingkwesties was men zo
prudent als in 1864, getuige de heftigheid waarmee ook de Vlamingen elkaar op dit
gebied in de haren vlogen.
Belangrijker en belangwekkender is de verzorging van de uitspraak geweest,
belangrijker omdat het hier een minder uiterlijk aspect van de taal betreft dan de
spelling, en belangwekkender omdat hier de verschillende standpunten: een eigen
regionale uitspraak of aansluiting bij het Noordnederlands, om de voorrang strijden.
Hierbij komen markante bijzonderheden ter sprake, zoals de voorkeur voor de
Brabantse uitspraakvariant bij de radio-omroep (blz. 106-107), maar ook schrijnende
wantoestanden zoals het uitreiken van het beruchte signum aan scholieren om deze
tot Frans-spreken te dwingen (blz. 83).
Ook de taalpolitiek t.a.v. het woordgebruik vertoont de afwisseling en de strijd om
de voorrang van resp. particularistische bewegingen en het streven naar eenheid.
De kwantitatieve norm die elke verrijking van de woordenschat begroet, maakt plaats
voor de kwalitatieve norm die aansluiting propageert bij het algemeen be-
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schaafd Nederlands, i.c. van het Noorden, en die wijkt weer voor de permissieve
norm waarvan W. de Vreese voorstander was, totdat tenslotte van een ‘Belgisch
beschaafd Nederlands’ kan worden gesproken (blz. 148). En dat is dan toch wel
heel iets anders dan ‘het patois van de underdog’ (blz. 111), wat het Nederlands in
België eens was. Suffeleers ziet die weg naar een beter Nederlands verlopen via
een doorbreking van Vlaams taal-isolement en integratie in de Nederlandse
taalgemeenschap. In zijn laatste bladzijde, getiteld ‘Uitzichten’, spreekt hij zich
daarvoor uit en het is de enige keer dat hij taalpolitiek partij kiest. Zijn hele werk is
verder een toonbeeld van neutraliteit; het is inderdaad, zoals de ondertitel van zijn
boek luidt: een opiniegeschiedenis. De belangrijkste conclusie is de stelling dat ‘het
hanteren van een behoudende en defensieve taalideologie [.....] de Nederlandse
integratiecomponent steeds marginaal gehouden [heeft]’ (blz. 207). Deze conclusie
van zijn historisch onderzoek geeft Suffeleers in zijn ‘Uitzichten’ nog een keer weer,
maar nu met zijn persoonlijke mening: ‘Door taalideologische remmingen kwam de
klemtoon te vaak op “Vlaams” en te weinig op “Nederlands” te liggen’ (blz. 217).
Het graadaanduidend bijwoord te geeft hier de persoonlijke appreciatie van de
auteur aan.
Suffeleers heeft een zaakrijk historisch overzicht geschreven. Er is veel materiaal
in deze studie verwerkt en ieder die iets van de taalverzorging in Vlaanderen wil
weten zal hier wat van zijn gading vinden. Dat betreft dan niet alleen historische
gegevens, maar ook verklarende toelichtingen, bijv. t.a.v. het gebrekkige taalgevoel
waaronder velen leden, de tweetaligheid en de verborgen Franse invloed. Dat maakt
dit boek tot meer dan een droge opsomming.
Het werk wordt ingeleid door een woord van aanbeveling van de hand van Prof.
Dr. Jan Goossens. Het boek is aardig geïllustreerd met portretten. Een uitvoerige
literatuurlijst en een naamregister verhogen de bruikbaarheid.
M.C. VAN DEN TOORN
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