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F. Claes S.J.
Een nog onuitgegeven woordenboek van Kiliaan
Cornelis van Kiel of Kiliaan is vooral bekend als auteur van het Etymologicum
Teutonicae Linguae (Antwerpen 1599), zijn Nederlands-Latijns woordenboek, een
standaardwerk voor het zestiende-eeuwse Nederlands. Zijn andere publikaties, ook
het Dictionarium Tetraglotton (Antwerpen 1562), waarvan de Nederlandse tekst
heel waarschijnlijk van hem is, zijn naar verhouding van minder belang voor ons.
Als belangrijk beschouwen we wel de aanvullingen en verbeteringen die Kiliaan
na 1599 nog in zijn werkexemplaar van het Etymologicum heeft aangebracht en
die, hopelijk weldra, onder de titel De Vierde Kiliaan uitgegeven worden in de reeks
Monumenta Lexicographica Neerlandica. Er is echter nog een ander, zelfs uitvoeriger,
handschriftelijk woordenboek van Kiliaan bewaard gebleven: de volledige
Nederlandse tekst van een nieuw Tetraglotton. Hij heeft namelijk in handschrift
overvloedig Nederlandse woorden toegevoegd aan het drietalige,
Latijns-Grieks-Franse Promptuarium Latinae Linguae, in 1591 door Plantijn
uitgegeven. De Nederlandse woorden schreef hij in twee kolommen op witte bladen
waarmee dit hele exemplaar, dat 471 bladzijden telt, doorschoten was. Op het
schutblad gaf hij aan dit viertalige werk ook een nieuwe titel: Tetraglotton Latinè,
Graecè, Teutonicè et Gallicè. Collectore Cornelio Kiliano Dufflaeo. Dit exemplaar
1
berust op het Plantijnmuseum te Antwerpen onder nr. M 368 .

1

Over dit aangevulde Promptuarium hebben vroeger reeds geschreven: E. Spanoghe, Inleiding
op Synonymia Latino-Teutonica (ex Etymologico C. Kiliani deprompta). Latijnsch-Nederlandsch
woordenboek der XVIIe eeuw. Antwerpen-Gent-'s-Gravenhage, 1889, I, p. LX-LXI; J. Denucé,
Musaeum Plantin-Moretus, Catalogus der Handschriften. Antwerpen, 1927, p. 156; H.F.
Bouchery, Latijnsche lexicographie der XVe en XVIe eeuw in de Nederlanden, in De Gulden
Passer 22 (1944), blz. 76-77; F. Claes, De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij
van Plantin. (Brussel) 1970, p. 136-139; id., Het Promptuariolum Latinae Linguae (1562) van
Plantijn, in De Gulden Passer 51 (1973), p. 1-8.
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1. Geschiedenis van dit handschrift
Nadat Kiliaan op paasdag 1607 overleden was, had Balthasar Moretus, Plantijns
kleinzoon en tweede opvolger, het door Kiliaan aangevulde exemplaar van het
Promptuarium toevertrouwd aan een Antwerps kapucijn, pater Anselmus. Deze
wilde het nazien en aanvullen om het persklaar te maken voor publikatie. Toen hij
enige jaren later echter naar Duitsland werd overgeplaatst, vond hij voor dit werk
niet genoeg tijd meer. In 1616 stuurde hij daarom het aangevulde Promptuarium,
samen met het aangevulde Etymologicum (nu de Vierde Kiliaan genoemd) terug
naar zijn opdrachtgever. Hij meende dat beide handschriften wel goed genoeg in
orde waren om gedrukt te kunnen worden.
De brief die pater Anselmus op 6 november 1616 uit Essen in het hertogdom Berg
(‘Essendia, ex ducatu Montensi’) aan Balthasar Moretus schreef, wordt nog bewaard
in het Plantijnmuseum (Archief 76, f. 43). Over het aangevulde Promptuarium schrijft
hij dat hij er enige fouten heeft uitgehaald en dat hij met ‘deest’ (ontbreekt)
verscheidene plaatsen heeft aangetekend waar geen Nederlandse tekst was
bijgevoegd; volgens hem zou Moretus deze tekst zelf uit een ander (of: uit het
andere, nl. het Etymologicum?) woordenboek kunnen aanvullen. Bij een eerste
onderzoek heb ik echter slechts een tiental aanvullingen in het handschrift van
Anselmus kunnen vinden en een vijfentwintigtal keer de aanduiding ‘deest’, dit
laatste inderdaad altijd bij Latijnse trefwoorden van het Promptuarium waarbij Kiliaan
geen Nederlands heeft geschreven. In totaal bedraagt het aandeel van Anselmus
minder dan 0,01%. De rest van de aanvullingen op het Promptuarium is volledig in
Kiliaans handschrift.
Verder handelt pater Anselmus in zijn brief over het afschrift dat hij van enige
bladzijden van het nieuwe Tetraglotton heeft gemaakt. Dit afschrift, dat eveneens
op het Plantijnmuseum bewaard wordt (onder nr. M 14.1), gaat slechts tot Allapsus
en omvat nauwelijks meer dan 26 bladzijden van de 471 die het hele woordenboek
telt.
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Het afschrift is gedateerd ‘1614. 14 Oct.’ en telt 52 bladzijden en enkele regels.
Anselmus heeft zelf nog wat toegevoegd aan Kiliaans aangevulde Promptuarium:
een twintigtal nieuwe artikelen en nieuwe Nederlandse woorden bij een tiental andere
artikelen; bij deze laatste is er een fland.- en een sax.-woord, die beide uit het
Etymologicum kunnen komen. Anselmus vond het echter niet nodig het hele werk
verder op deze wijze over te schrijven, want, zo zegt hij, het handschrift van Kiliaan
is leesbaar genoeg en alles overschrijven zou te veel tijd in beslag nemen.
Kiliaans aanvullingen op het Promptuarium zijn over het algemeen merkelijk beter
leesbaar dan die op het Etymologicum. In dit laatste werk heeft hij immers alles in
de randen, links en rechts, onder, boven en in het midden van de bedrukte bladzijden
geschreven, terwijl het Promptuarium met witte bladen doorschoten is, waarop het
grootste deel van de toegevoegde tekst staat. Omdat die bladen helemaal vol staan,
heeft hij heel vaak echter ook nog een aantal aanvullingen op de bladzijden van het
Promptuarium zelf geschreven. Heel goed leesbaar is de tekst voor ons toch niet!
Tenslotte hoopt pater Anselmus dat het niet al te lang zal duren eer dit werk in
het licht gegeven zal worden. Hij weet immers, zo schrijft hij, dat dit werk van Kiliaan
bij allen zeer welkom zal zijn, want aan zo'n woordenboek hebben de beoefenaars
van het Nederlands een grote behoefte. Daarom stuurt hij deze schat (‘thesaurus’)
van onze Nederlandse taal ook tijdig terug, eer hij ergens verloren zou gaan. Hij
vraagt dan nogmaals dat Moretus deze schat niet langer meer zou verbergen, maar
dat hij hem tot ieders nut zou uitgeven en aan het licht brengen.
In zijn brief spreekt pater Anselmus meestal over beide woordenboeken, het
aangevulde Etymologicum en het aangevulde Promptuarium, samen. Hij zegt dat
hij ‘utrumque Dictionarium Kiliani’ (beide woordenboeken van Kiliaan) terugstuurt
en met ‘deze schat’ of ‘thesaurus’ bedoelt hij ook de beide werken. Ze zijn immers
complementair: het ene gaat uit van het Nederlands, het andere van het Latijn.
De wens dat deze woordenboeken spoedig in het licht gegeven zouden worden,
is niet uitgekomen. Meer dan 360 jaar na de brief
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van Anselmus is nog geen van beide werken verschenen. Hopelijk zal dit voor de
Vierde Kiliaan, die al verscheidene jaren persklaar ligt, nu toch niet lang meer duren,
en we wensen dat het nieuwe Tetraglotton over enige jaren mag volgen.
Ik merk tenslotte nog op dat beide aangevulde woordenboeken vermeld worden
in de catalogus van de bibliotheek van Balthasar Moretus, omstreeks 1650
(Plantijnmuseum nr. M 29): het aangevulde Promptuarium als ‘Cornelij Kiliani
Tetraglotton 1591. Pl’ (d.i. een uitgave van Plantijn; f. 54) en het aangevulde
Etymologicum als ‘Dictionarium Teutonico-latinum Cornelij Kiliani...editum anno
o

1599...manuscriptis auctum’ (f. 66v ).

2. Vergelijking met het Tetraglotton van 1562
E. Spanoghe merkte op dat de Nederlandse tekst van Kiliaans nieuwe Tetraglotton
alles bevat wat in het vroegere Tetraglotton van 1562 stond met daarbij nog talrijke
2
latere toevoegingen van Kiliaan . Vroeger heb ik al geschreven dat een aantal van
deze toevoegingen eerst als kanttekeningen werden geschreven in de randen van
een werkexemplaar van het oude Tetraglotton, nu bewaard in het Plantijnmuseum
(nr. R 24.15).
Deze kanttekeningen werden door verscheidene personen, maar voor het
overgrote deel door Kiliaan, opgeschreven. Als bronnen ervoor heb ik vroeger
verscheidene woordenboeken aangewezen, vooral het drietalige, Latijns-Frans-Duitse
Dictionariolum (Zürich 1548) van Joannes Frisius, de Nomenclator omnium rerum
(Antwerpen 1567) van Hadrianus Junius, het Dictionariolum (Gent 1544) van Joannes
Paludanus en waarschijnlijk ook het Dictionarium Latinogermanicum (de uitgaven
uit Straatsburg 1537 en uit Antwerpen 1542) van Petrus Dasypodius en het
3
Naembouck (Gent 1546) van Joos Lambrecht .
De Nederlandse aanvullingen in het nieuwe Tetraglotton komen, volgens
steekproeven op een 300-tal artikelen, voor ca. 38% reeds voor in de gedrukte tekst
van het Tetraglotton van 1562, voor ca.

2
3

E. Spanoghe, a.w., p. LX-LXI.
F. Claes, De bronnen..., p. 136-139.
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32% in de kanttekeningen bij dit Tetraglotton en voor ca. 28% staan ze er nog niet
in. Soms zijn deze laatste woorden nog te verklaren als aangepaste vormen van
woorden bij een ander trefwoord in het oude Tetraglotton.
Het grootste deel van de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton, volgens mijn
steekproeven ca. 73%, heeft Kiliaan in dit nieuwe Tetraglotton opgenomen. Hierbij
moeten we er rekening mee houden dat Kiliaan een aantal kanttekeningen niet heeft
overgenomen, omdat heel wat Latijnse trefwoorden uit het oude Tetraglotton niet
in het Promptuarium stonden. Nieuwe Latijnse trefwoorden heeft hij aan dit laatste
blijkbaar niet toegevoegd uit het oude Tetraglotton, maar wel uit andere bronnen.
De grote overeenkomst van de aanvullingen op het Promptuarium met het
Nederlands van het oude Tetraglotton, aangevuld met de kanttekeningen erbij, blijkt
dadelijk bij een eerste vergelijking. Als voorbeeld geef ik hier twee reeksen
aanvullingen op het Promptuarium met al de ermee overeenkomende Nederlandse
woorden uit het oude Tetraglotton; de kanttekeningen bij dit laatste plaats ik tussen
ronde haakjes, kanttekeningen in een ander handschrift dan dat van Kiliaan daarbij
tussen vierkante haakjes. Ik cursiveer de woorden die in beide kolommen voorkomen.

Tetraglotton (1562)

Aanvullingen op het
Promptuarium (na 1591)

Abbreuio.

Verkorten. (afkorten)

Verkorten, afkorten.

Abdico.

Onteruen, verworpen,
verstooten, opsegghen.
(afsegghen, ontsegghen,
versaecken)

Synen sone wt den huyse
stooten, ende hem de
hope benemen van
erfghenaemschap om
eenigh misdaed:
ont-eruen, ver-stooten,
versaecken, verloochenen:
op-segghen, af-segghen,
ontsegghen, vertyen.

Abdicatio.

Onteruinghe, opsegginghe. Ont-eruinghe,
ont-segghinghe.

Abditus.

Verholen, verborghen.
(gheborghen)

Abditum.

Een heimelicke, verholen Heymelicke ende
ende verborgen plaetse. verborghen plaetse.
(heymelick ort.
heymelickheyt)

Verborghen, verholen,
gheborghen.
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Abditè.

Heimelick (verholentlick,
verborgenlick (ger)
verborgenlich)

verborgentlick, secretelick,
verholentlick.
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Abdo.

Verbergen (ouerdecken, Verberghen, verhelen,
verdecken, verslaen,
versteken: heymelick
verhelen, versteken (ger) ver-slaen.
verschlahen. Berghen)
Caecken. kaecken,
versteken, ontsteken,
versteken.

Abdor.

(ontbreekt)

verborghen worden.

Abdomen.

Het nierbedde oft liese in onder-buyck, smeer-buyck,
den lichaem (nieren-vet, vet-sack, darm-buyck,
buyck-vet, onderbuyck,
buyck-vet.
schmär. Buyck-vet.
onderlijf. Abdomen. rosel,
roselsmeer, russelsmeer.
holl. fris. sic. vnghel. vet.
smeer)

Mactra.

Eenen troch daermen
broot in cneet oft werct,
Een moelie. (broodspinde,
broodkiste, back-troch,
deegh-troch, moelde: ger.
multen, benne: troch. holl.
zel. sic. fl.)

Mactus.

God wille u laten in
Ver-meerdert, ver-breydt,
duechden opwassen, ende hebt goeden moed, ende
dese duecht verstercken doedt voorts wel.
dye in v is. oft: Hebt
goeden moet, ende vaert
voorts in duechden ghelijck
ghy begost hebt.

Macula.

Smette, Vlecke, Placke.
Merck ende teecken.
Schande, Quaden naem
ende faem, Oneere. Het
gat van een net. (gremele
fl., maeckel sic., mael sic.
[mael sic., ysermael.]
maschel: spatte fl..

Eenen troch, om het brood
te kneden oft wercken:
back-troch, deegh-troch,
moelde: eenen brood-korf,
brood-spinde, broodkiste.

Smette, vlecke, placke,
kladde: fland. gremele:
holl. plagghe: sic. maeckel,
mael: fland. boensel:
mascher, maschel,
masche: merck ende
teecken: schande, quaden
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aen-mael, maschere,
maschele. maschel. spatte.
fl.
Cladde. mascher. maschel.

naem ende faem, on-eere:
De schaeck oft gat van een
net, de ooghe van tnet, de
maelie.

fland. boensel.
maesche. masche.
ooghe, schaeck.
schaecker.
maelie van t' net)
Maculo.

Besmetten, Beulecken.
(smoocken.
veronreynighen. spotten.
fl. Gremelen. besmudden.
hol. maschelen,
mascheren: boenen. fl.
begremelen, begremen,
gremen, gremelen fl.
kladden, kladderen.
besoluwen fl. maschelen)

Be-smetten, be-placken,
be-vlecken, be-sabberen:
fland. spotten, boenen,
be-gremen, be-gremelen:
be-kladden, kladden,
kladderen, maselen,
be-maselen.
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Maculosus.

Vol smetten ende vlecken,
Ghesmet ende geplackt.
Vol schanden ende
oneeren. (plackigh,
plackaerd, beplact,
besabbert, smettich.
[Bondt, Bonte Vlecke. ger.
punte flecke. Bonte koe.
Maculosa vacca])

Plackigh, be-plackt,
be-smet, plackaerd: bont.
vol van schande ende
on-eere.

Kiliaan heeft het oude Tetraglotton met de kanttekeningen erbij als grondslag
genomen voor de Nederlandse tekst van het nieuwe Tetraglotton, maar hij heeft er
voortdurend weer wijzigingen in aangebracht. Verscheidene woorden heeft hij
weggelaten en sommige andere toegevoegd. We merken bijv. dat hij al de
ger.-aanduidingen uit de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton heeft weggelaten
en dat hij de woorden waar deze aanduidingen bij stonden, slechts enkele keren
bewaarde en dan in een vernederlandste vorm. Sommige gewestelijke woorden uit
die kanttekeningen liet hij weg, maar hij nam er weer andere op.
Over de andere bronnen die Kiliaan voor het nieuwe Tetraglotton gebruikt heeft,
handel ik in de volgende paragraaf. Hier wil ik er alleen op wijzen dat sommige erin
toegevoegde woorden door de context in het Promptuarium verklaard kunnen
worden, bijv. secretelick i.v. Abditè door het Franse Secretement, Caecken. kaecken
i.v. Abdo door het Franse Cacher (het is er door een pijltje mee verbonden) en
Vermeerdert, ver-breyt i.v. Mactus door het Franse Augmenté, amplifié, terwijl
verborghen worden i.v. Abdor verklaard moet worden als het passief van Verberghen
i.v. Abdo en smeer-buyck i.v. Abdomen door schmär, dat als Duits woord in de
kanttekeningen bij het Tetraglotton staat, gecombineerd met buyck, dat verscheidene
keren in andere woorden voorkomt.
Ik merk nog op dat Kiliaan i.v. Mactra de omschrijving ‘daermen...in cneet oft
werct’ weglaat, juist zoals hij bijv. i.v. Abax ook een dergelijke wending, die hij eerst
uit het oude Tetraglotton in het nieuwe had overgenomen, achteraf weer heeft
geschrapt: eerst had hij daar geschreven ‘Spinde, renne oft schappraye daermen
potten, schotelen ende anderen dinghen in sluyt’, naar het voorbeeld van het oude
Tetraglotton; hij verving dit door ‘Spinde, renne oft
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schappraye van potten, schotelen ende andere dinghen’ . Zinnetjes en
omschrijvingen met een werkwoord wilde hij nu blijkbaar vermijden.
Wellicht is dit ook de reden waarom Kiliaan het Promptuarium van 1591 wilde
aanvullen tot een nieuw Tetraglotton in plaats van het oude Tetraglotton voor een
nieuwe uitgave te bewerken. De artikelen van het Promptuarium zijn immers over
het algemeen veel beknopter en bevatten vooral synoniemen, alleenstaande
woorden, soms met bepalingen, maar veel minder zinnetjes en omschrijvingen dan
het oude Tetraglotton. De Franse en de Nederlandse tekst in dit laatste woordenboek
is heel vaak een omschrijving van het Latijnse trefwoord, al bevat hij dan gewoonlijk
ook nog wel enige synoniemen. In de zinnetjes en omschrijvingen van het oude
Tetraglotton werkt via het woordenboek van Morel, dat de voornaamste bron ervoor
is geweest, de invloed van het uitvoerige Dictionarium Latinogallicum van Robert
Estienne nog door. Het beknopte Dictionariolum puerorum van Estienne en het
Promptuarium, dat er een bewerking van is, vertalen daarentegen de Latijnse
trefwoorden gewoonlijk met alleenstaande Franse woorden. Kiliaan nu heeft, na
zijn bewerking van het oude Tetraglotton, het beknopte Dictionariolum en de
Frans-Latijnse tegenhanger ervan, Les Mots Francois, nagevolgd in zijn Dictionarium
Teutonico-Latinum van 1574. Dit is een echt vertaalwoordenboek met voor elk
Nederlands woord een of meer Latijnse equivalenten en geen omschrijvingen of
zinnetjes. Hetzelfde systeem wil Kiliaan nu blijkbaar ook toepassen in een
5
woordenboek met het Latijn voorop .

3. Andere bronnen
Behalve het oude Tetraglotton en de kanttekeningen hierbij heeft Kiliaan voor zijn
aanvullingen op het Promptuarium nog andere bronnen gebruikt. Bij de bespreking
hiervan vermeld ik telkens ook wat Kiliaan al in zijn kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton had opgenomen. Ik rangschik de bronnen naar het gevonden aantal
vermoedelijke ontleningen eraan.

4
5

Cf. F. Claes, De bronnen..., p. 138.
Ibid., p. 139.
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3.1. De Nomenclator van Junius
Kiliaan heeft de Nomenclator omnium rerum (Antwerpen 1567) van Hadrianus Junius
6
als bron gebruikt voor zijn Etymologicum en ook voor zijn kanttekeningen bij het
7
oude Tetraglotton . Dat hij deze Nomenclator opnieuw gebruikt heeft voor zijn
aanvullingen op het Promptuarium, blijkt vooral uit een aantal aan dit woordenboek
toegevoegde nieuwe artikelen. Kiliaan haalde uit de Nomenclator nog Latijnse
trefwoorden, met een Nederlandse en soms ook een Franse vertaling, die niet in
het Promptuarium en ook niet in het oude Tetraglotton stonden. Bij mijn vergelijking
heb ik de uitgave van de Nomenclator uit 1577 geraadpleegd.
In de aanvullingen op het Promptuarium staat Apodidrascinda met een lange
Latijnse verklaring, die op een kleine afwijking na (‘se’ i.p.v. ‘sese’) letterlijk gelijk is
aan die in de Nomenclator (p. 215a), en met de Nederlandse woorden
‘Schuyl-winckel, schuylhoecksken: fland. Koppe komt wt den hoecke brab. pipt oft
ick en soecke u niet’ (Nomenclator: B. Schuylwinckgen, schuylhoecxken, duyckerken
Flandris, Coppen comt wt den hoecke Brab. item, pijpt of ick en soeck u niet). In
zijn kanttekeningen bij het oude Tetraglotton had Kiliaan alleen geschreven:
‘Apodidrascinda. borgh-spel’. In het Etymologicum staat i.v. borgh-spel letterlijk
dezelfde tekst als in de Nomenclator (met ‘sese’) en i.v. koppe comt wt den hoecke
wordt verwezen naar borgh-spel. Dit laatste woord is voor Kiliaan blijkbaar de gewone
benaming voor dit spel. Eigenaardig genoeg ontbreekt dit woord in de aanvullingen
op het Promptuarium; Kiliaan heeft dit artikel er vermoedelijk zonder meer in
overgeschreven uit de Nomenclator.
Andere uit de Nomenclator overgenomen nieuwe artikelen in de aanvullingen op
het Promptuarium zijn: Ooscyphium, ‘Calcoensche note, note daer men wt drinckt’
(Nomenclator: Een noote, oft een Calcoensche note...Een note daermen wt drynct,
p. 178a); Peplus,

6

7

A. Kluyver, Proeve eener Critiek op het Woordenboek van Kiliaan. 's-Gravenhage 1884, p.
17-27; G. de Smet, Kiliaan en de Hollandse en Brabantse dialectwoorden uit Junius'
Nomenclator, in Handelingen van de Zuidned. Maatsch. voor Taal- en Lett. en Gesch. 11
(1957), p. 25-34; id., Junius' Nomenclator, Hollandse bron van Kiliaens Vlaamse woorden,
in Album Edgard Blancquaert. Tongeren 1958, p. 197-208.
F. Claes, De bronnen..., p. 128-129.
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‘duyuels melck’ (hetzelfde ook in de Nomenclator, p. 102a, en in de kanttekeningen
bij het oude Tetraglotton); Phyllitis, ‘herts-tonge’ (ook in de Nomenclator, p. 1026,
en in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton); Pilum ruidum, ‘Een heye,
olie-block, olie-stamper’ (Nomenclator: De heye, het olyblock, p. 162a); Rutellum,
‘Een schoepe, koren-schoepe’ (Nomenclator: Corenschoppe, p. 189a; kanttekeningen
bij het oude Tetraglotton: korenschoepe, koren-schoepe, schaepe).
Enige keren wijst de aanduiding hol. (Hollands) in de kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton en in het aangevulde Promptuarium op de Nomenclatur, bijv. voor ‘hol.
mosche’ i.v. Passer (Een mussche; Nomenclator: Mossche, p. 47b) en voor ‘fris.
hol. ghel. kiewen oft kouwen vanden visch’ i.v. Branchiae (Nomenclator: Vischkaken,
kuwen (p. 49b; cf. voor de aanduiding ghel. het Tyrocinium van Apherdianus,
beneden, 3.7).
In deze voorbeelden zien we duidelijk dat Kiliaan de Nomenclator zowel voor zijn
aanvullingen op het Promptuarium als voor zijn kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton gebruikt heeft.

3.2. Woordenboeken van Frisius
Kiliaan heeft een vrij groot aantal woorden in zijn kanttekenigen bij het oude
Tetraglotton opgeschreven uit het drietalige, Latijns-Frans-Duitse Dictionariolum
8
puerorum (Zürich 1548) van Joannes Frisius, zoals ik vroeger al heb opgemerkt .
Aan de toen gegeven voorbeelden wil ik er nog één toevoegen: i.v. Solarium in de
aanvullingen op het Promptuarium staat ‘ger. sax. sic. boene, buene’; deze twee
woorden staan in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton zonder enige bijzondere
aanduiding. De aanduiding ger. zal vermoedelijk op het drietalige Dictionariolum
slaan, waarin we i.v. Solarium o.a. vinden ‘ein büne oben uff dem husz’ (büne
ontbreekt hier bijv. in het Latijns-Duitse Dictionariolum van Frisius en in het
Dictionarium van Dasypodius); de aanduiding sic. kan op de Teuthonista van Van
der Schuren wijzen (Latijns-Nederrijnse deel: Menianum. eyn solre of boene), maar
voor de sax.-aanduiding heb ik geen bron gevonden).

8

Ibid., p. 126-128.
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In de aanvullingen op het Promptuarium heb ik verder geen ontleningen aan het
drietalige Dictionariolum van Frisius gevonden, die nog niet in de kanttekeningen
bij het oude Tetraglotton stonden. Zoals ik boven al vermeld heb, laat Kiliaan de
aanduiding ger. uit deze kanttekeningen vaak weg in het nieuwe Tetraglotton. Toch
komen hierin soms ook weer nieuwe ger.-aanduidingen voor. Deze aanduidingen
wijzen meestal op het Latijns-Duitse Dictionariolum puerorum (Zürich 1556) van
Frisius, ook al moet de spelling soms uitsluitsel geven wegens de grote verwantschap
met andere Duitse woordenboeken uit dezelfde tijd. Kiliaan had dit Latijns-Duitse
Dictionariolum reeds gebruikt voor zijn Nederlandse bewerking van het oude
9
Tetraglotton .
De volgende voorbeelden wijzen erop dat het Latijns-Duitse Dictionariolum van
Frisius een bron is geweest voor Kiliaans aanvullingen op het Promptuarium en
wellicht ook al voor zijn kanttekeningen bij het oude Tetraglotton: i.v. Festinanter
‘ger. sic. eylends’ (Frisius Lat.-D. Eylends; voor de sic.-aanduiding heb ik geen bron
gevonden; niet in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton); i.v. Omnino ‘ger.
gants ende gar’ (Frisius Lat.-D.: Gantz und gar; kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton: Gar, dat in verscheidene woordenboeken te vinden is); i.v. Sus ‘ger.
loosse’ (Frisius Lat.-D.: Ein sauw, schweyn oder looss; kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton: loosse. vet.).

3.3. Het Naembouck van Lambrecht
Het Naembouck (Gent 1546) van Joos Lambrecht is een bron geweest voor Kiliaans
10
11
Dictionarium van 1574 , voor zijn Etymologicum van 1599 en voor zijn
12
kanttekeningen bij het oude Tetraglotton . Een enkele keer heeft hij het Naembouck
nog opnieuw gebruikt voor zijn aanvullingen op het Promptuarium. Ik citeer de
uitgave ervan uit 1562.

9
10
11
12

Ibid., p. 116-120.
Ibid., p. 318-319.
R. Verdeyen, Inleiding op Het Naembouck van 1562. Luik-Parijs 1945, p. XXXVII-XCVI.
F. Claes, De bronnen..., p. 132-133.
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De aanvulling op het Promptuarium i.v. Rostellum, ‘fland. tote’ (Naembouck: Tote,
mule), staat nog niet in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton. De volgende
aanvullingen heeft Kiliaan daar echter ook opgetekend: i.v. Apprehendo ‘fland.
aen-reesen’ (Naembouck: Aenreesten oft grypen..., Aentasten...anreesen); i.v. Vigor
‘fland. groese’ (Naembouck: Groeze oft was); i.v. Virago ‘fland. meijssenknecht’
(Naembouck: Meysse-knecht), i.v. Vropygium ‘fland. pricker, prikel’ (Naembouck:
Priker; kanttekeningen bij het oude Tetraglotton: prickel, pricker, prikel); i.v. Rixor
‘fland. raeck-royen’ (Naembouck: Raeckroeyen, plaren, wasschen, questie roeren
oft gheschil zoucken).
Uit deze voorbeelden blijkt dat Kiliaan het Naembouck vooral voor zijn
kanttekeningen bij het oude Tetraglotton heeft gebruikt, maar dat hij het een enkele
keer weer opnieuw heeft geraadpleegd voor zijn aanvullingen op het Promptuarium.
Bij woorden uit deze bron voegt hij gewoonlijk de aanduiding fland.

3.4. De Vocabularius Copiosus en de Expositiones Vocabulorum
De Vocabularius Copiosus (Leuven ca. 1481-1483) is een bron geweest voor Kiliaans
Etymologicum, vooral voor vetus-woorden hierin. Het is mogelijk, maar niet duidelijk,
dat Kiliaan hiervoor ook een sterk met de Vocabularius Copiosus overeenkomende
handschriftelijke bron heeft gebruikt, de Expositiones Vocabulorum tribus
13
ydeomatibus (handschrift O.B. 1.17 van het Plantijnmuseum te Antwerpen) . Vroeger
heb ik ook geschreven dat Kiliaan de Vocabularius Copiosus eveneens heeft gebruikt
14
voor zijn kanttekeningen bij het oude Tetraglotton ; het is mogelijk dat hij ook de
Expositiones Vocabulorum hiervoor heeft gebruikt, al is dit niet afdoende te bewijzen,
zoals uit de onderstaande voorbeelden blijkt.
Kiliaan heeft de Vocabularius Copiosus een enkele keer opnieuw gebruikt voor
zijn aanvullingen op het Promptuarium: i.v. Bipennis komt ‘dweers-bijle’ vermoedelijk
uit deze bron (Voc. Cop.: een dweersbiil); in de kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton staat dit woord niet en in de Expositiones Vocabulorum staat ‘dweerbijl’.

13
14

F. Claes, Vetus-woorden bij Kiliaan, in Ts. XCII (1976), p. 81-109, inz. 95-97.
Id., De bronnen..., p. 130-131.
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In andere gevallen stond de aanvulling op het Promptuarium ook al in een
kanttekening bij het oude Tetraglotton en kan ze zowel uit de Expositiones
Vocabulorum als uit de Vocabularius Copiosus komen. Zo bijv. i.v. Fornicor ‘vet.
15
keefsen’ (in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton zonder de aanduiding vet.) ,
i.v. Paedagogus ‘vet. maeghd-toghe, maeghden-voght’ (Voc. Cop. en Expos. Voc.:
maechtoghe; kanttekeningen bij het oude Tetraglotton: maeghtoghe), i.v. Sapere
‘vet. vroeden, be-vroeden’ (Voc. Cop. en Expos. Voc.: vroeden; kanttekeningen bij
het oude Tetraglotton: vroeden vet.), i.v. Trochus ‘vet. torneel’ en i.v. Vlcus ‘sic.
waeckel’ (Voc. Cop., Expos. Voc. en kanttekeningen bij het oude Tetraglotton:
wakel).
Twee voorbeelden schijnen erop te wijzen dat Kiliaan wellicht zowel de
Expositiones Vocabulorum als de Vocabularius Copiosus heeft gebruikt: i.v. Apiarium
‘bie-bock, bie-buyck, bie-karre’ (Voc. Cop.: een byeboc. een byekaer; Expos. Voc.:
een byebuyc. een biekar; kanttekeningen bij het oude Tetraglotton: Bie-carre.
bie-bock. bie-buyck) en i.v. Gummi ‘vet. sicamb. klibber, klubber, klebber’ (Voc.
Cop.: clebber; Expos. Voc.: clibber; kanttekeningen bij het oude Tetraglotton: klebber,
klubber). Volgens het eerste van deze twee voorbeelden kan Kiliaan de Expositiones
Vocabulorum ook al voor zijn kanttekeningen bij het oude Tetraglotton gebruikt
hebben.
Bij deze waarschijnlijke ontleningen aan twee oude vocabularia vallen Kiliaans
verschillende aanduidingen op: enige woorden, keefsen, maeghd-toghe, vroeden
en torneel, noemt hij ‘vetus’, andere, dweers-bijle, bie-bock, bie-buyck en bie-karre,
krijgen geen aanduiding, klibber, klubber, klebber wordt ‘vet. sicamb.’ en waeckel
‘sic.’

3.5. De Nomenclator van Chytraeus
De Smet heeft aangetoond dat de Nomenclator Latinosaxonicus (Rostock 1582)
van Nathan Chytraeus een bron is geweest voor sax.-woorden in Kiliaans
16
Etymologicum . Uit de volgende voorbeel-

15
16

Ik merk op dat ik in Ts. XCII (1976), p. 96, Keefsen in de Vocabularius Copiosus en in het
Etymologicum ten onrechte als keeffen heb gelezen.
G. de Smet, Zu den sächsischen Wörtern in den Wörterbüchern von Kiliaan, in Jahrbuch des
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 82 (1959), p. 181-188.
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den blijkt dat Chytraeus ook een bron was voor sax.-woorden in de kanttekeningen
bij het oude Tetraglotton, die Kiliaan heeft overgenomen in zijn aanvullingen op het
Promptuarium: i.v. Coturnix ‘ger. sax. sic. wachtel’ (Chytraeus 371; kanttekeningen
bij het oude Tetraglotton: ger. wachtel. ghel. sax. sic.); i.v. Lebes ‘sax. sic. deghel.
sic. grape, grope’ (Chytraeus 411: ein kopperen Degel, edder Grape); i.v.
Pauimentum ‘ger. sax. sic. alstrack’ (Chytraeus 391); i.v. Pituita ‘sax. qualster’
(Chytraeus 101); i.v. Vxorius ‘ger. sax. sic. sie-man’ (Chytraeus 308; in de
kanttekeningen bij het oude Tetraglotton zonder een bijzondere aanduiding).
De aanduiding ger. bij wachtel kan op verscheidene woordenboeken wijzen, o.a.
op de Nomenclator van Junius (Al. Wachtel, p. 45a), op het drietalige en het
Latijns-Duitse Dictionariolum van Frisius en op het Dictionarium van Dasypodius;
ghel. (Gelders) en sic. bij hetzelfde woord zullen op de Pappa van Murmellius wijzen
en sic. bij deghel en bij grope op de Teuthonista van Van der Schuren. Alstrack (wel
Esterich) en sieman heb ik echter niet in een Duits woordenboek gevonden, evenmin
als ik voor grape, alstrack en sieman een sic. -bron gevonden heb.
In de aanvullingen op het Promptuarium heb ik geen enkele ontlening aan
Chytraeus gevonden die nog niet in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton
stond.

3.6. De Teuthonista van Van der Schuren
Dat Kiliaan sommige vetus- en sicamb. -woorden in zijn Etymologicum uit de
Teuthonista (Keulen 1477) van Gerard van der Schuren heeft overgenomen, heb
17
ik vroeger reeds geschreven . Uit de volgende voorbeelden blijkt dat Kiliaan ook
voor zijn kanttekeningen bij het oude Tetraglotton en opnieuw voor zijn aanvullingen
op het Promptuarium woorden aan deze Teuthonista heeft ontleend en dat hij deze
van de aanduiding sic. (Sicambrisch) heeft voorzien. Gerard van der Schuren,
secretaris van de hertog van Kleef, behoorde inderdaad tot het gebied dat Kiliaan
in zijn inleiding op het Etymologicum dat van de ‘Sicambriërs’ noemt, nl. Gelre, Kleef
en Gulik.

17

F. Claes, Vetus-woorden..., p. 93-95.
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Boven, bij de vergelijking met de woordenboeken van Frisius (3.2), heb ik al gezegd
dat de aanduiding sic. bij ‘boene, buene’ in de aanvullingen op het Promptuarium
op de Teuthonista kan wijzen, waar we ‘boene’ in het Latijns-Nederrijnse deel i.v.
Menianum vinden. Dit woord staat ook al in de kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton, maar dan zonder de aanduiding sic. In de aanvulling op het
Promptuarium komt ‘wandaeghs’ i.v. Olim, met de aanduiding sic., waarschijnlijk
eveneens uit de Teuthonista (N.-Lat.: wanDaghes. voirmails. eermails. wanmails.
voirtyts. eer tyts...Olim...); in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton heeft ook
dit woord geen speciale aanduiding. Een andere ontlening aan de Teuthonista in
de aanvullingen op het Promptuarium, die niet in de kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton staat, is ‘sic. dallingh’ i.v. Hodie (Teuth. N.-Lat.: Dailynck. huyden.
huydenmeer. Hodie...).
In de vorige paragraaf heb ik al vermeld dat ook de sic.-aanduiding bij deghel en
grope i.v. Lebes vermoedelijk op de Teuthonista zal wijzen (Teuth. N.-Lat.: Deegel.
pot. haven. groppen. duppen. Lebes...). Deze twee woorden heeft Kiliaan met de
aanduiding sic. zowel in zijn kanttekeningen bij het oude Tetraglotton als in zijn
aanvullingen op het Promptuarium opgeschreven. Zo deed hij het ook met ‘sic.
hode’ i.v. Testis, dat waarschijnlijk uit dezelfde bron komt (Teuth. N.-Lat.: Hoid. hoy.
in C. Cul; Culle. hoyd. Testiculus).
Tenslotte vinden we zowel in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton als in
de aanvullingen op het Promptuarium ‘sic. pogghe’ i.v. Bufo (Padde). Opmerkelijk
is dat ‘pogghe’ hier ‘pad’ betekent, zoals in de Teuthonista (Lat.-N.: Bufo. Ped. pog.
karde. breetworm), terwijl Kiliaan i.v. Rana hetzelfde woord ‘pogghe’ ook als
Sicambrisch opneemt met de betekenis van ‘kikker’, waarschijnlijk uit de Pappa van
Murmellius (zie verder, 3.9).

3.7. Het Tyrocinium van Apherdianus
Het Tyrocinium Linguae Latinae (Antwerpen 1552) van Petrus Apherdianus is
eveneens een bron geweest voor Kiliaans kanttekeningen bij het oude Tetraglotton
en voor zijn aanvullingen op het Promptuarium. De vier voorbeelden van ontlening
die ik gevonden heb,
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krijgen in de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton alle de aanduiding gel(d).,
Gelders; in de aanvullingen op het Promptuarium vervangt Kiliaan deze aanduiding
bij een van deze woorden door sic. (Sicambrisch). Petrus Apherdianus was inderdaad
afkomstig uit Gelre, dat volgens Kiliaan tot het Sicambrische gebied behoorde: hij
is waarschijnlijk geboren te Wageningen, een stadje dat in het Etymologicum ‘opid.
18
Hol. Gheld.’ heet .
In de kanttekeningen bij het oude Tetraglotton staat i.v. Branchiae ‘gel. kouwen’
met de toevoeging ‘fris. holl.’, wat in het aangevulde Promptuarium geworden is
o

‘fris. holl. gheld. kiewen oft kouwen vanden visch’ (Tyroc. f. 27v : Branchiae, die
couwen). Bij het oude Tetraglotton staat ‘stalbroeder’ met de aanduiding ‘ghel.’ en
in het aangevulde Promptuarium met de aanduiding sicamb., telkens i.v. Commiles
(Tyroc. f. 77: Commilito, een stal broeder). Bij het oude Tetraglotton staat tweemaal
het woord ‘twee-sack’ zonder een speciale aanduiding; het had er eerst ook gestaan
met de aanduiding ‘ghel.’, maar deze kanttekening werd weer geschrapt. In het
o

aangevulde Promptuarium neemt Kiliaan toch ‘gheld. twee-sack’ op (Tyroc. f. 20v :
Mantica, eenen twysack). Bij het oude Tetraglotton heeft Kiliaan de kanttekening
‘Raecke. gheld. fris. holl.’ geschreven, die hij overgenomen heeft in het aangevulde
o

Promptuarium, met ook nog de aanduiding ‘ger.’ (Tyroc. f. 8v : Palatum...die raich
dat gehemelt vanden mont; de aanvulling ‘ghe-hemelte des monds’ bij het
Promptuarium stond al in de tekst zelf van het oude Tetraglotton. Vanwaar de
aanduiding ‘ger.’ komt, is niet duidelijk; de Duitse woordenboeken schrijven ‘Rachen’).
In het Etymologicum komt de aanduiding gheld. niet meer voor: daar noemt Kiliaan
Raecke en Kauwe, kouwe, kuwe ‘sicamb.’, stalbroeder geeft hij geen speciale
aanduiding en twee-sack heeft hij niet meer opgenomen. De aanduiding ‘sicamb.’
bij Raecke en Kauwe zal dus ook daar wel op het Tyrocinium als bron wijzen. Zo
moet ik nu een correctie aanbrengen op wat ik in de inleiding op de reprint van dit
Tyrocinium heb geschreven, nl. dat ‘Kiliaan het Tyrocinium

18

F. de Tollenaere, Inleiding op Het Tyrocinium van Petrus Apherdianus, opnieuw uitgegeven
met een inleiding van F. de Tollenaere en F. Claes s.j. 's-Gravenhage 1976, p. 11.
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zeker als bron heeft gebruikt, maar dat het nog niet bewezen is dat zijn aanduiding
19
“sicambrisch” op deze bron steunt’ . Nu heb ik er duidelijke aanwijzingen voor dat
Apherdianus een van de bronnen voor Kiliaans Sicambrisch is geweest.

3.8. De Thesaurus van Plantijn
Vroeger heb ik geschreven dat verscheidene woorden uit de kanttekeningen bij het
oude Tetraglotton ook in de Thesaurus Theutonicae Linguae (Antwerpen 1573) van
Plantijn staan en dat het mogelijk is dat enige Nederlandse woorden hierin uit deze
Thesaurus komen; toen had ik echter nog geen overtuigend bewijs voor ontlening
20
kunnen vinden . Nu meen ik wel duidelijke voorbeelden gevonden te hebben die
aanwijzen dat Kiliaan voor zijn kanttekeningen bij het oude Tetraglotton ook de
Thesaurus van Plantijn heeft gebruikt.
Voor de volgende woorden, die alle zowel in de kanttekeningen bij het oude
Tetraglotton als in het aangevulde Promptuarium staan, is de bewijskracht des te
sterker omdat ze niet in Kiliaans Etymologicum voorkomen en ook verder in het
Nederlands heel ongewoon zijn: ‘hol. lief-locken’ i.v. Allecto en i.v. Allicio (Thes.:
Lieflocken. Allicere, blandiri, lactare, allectare...; eigenaardig is hier wel Kiliaans
aanduiding hol.!); ‘bernagie, bornagie’ i.v. Buglossus & Buglossum (Thes.: Bornage,
bernage; in de Nomenclator vermeldt Junius wel de vormen Bruynagie, boragie,
bernaeds, p. 92b, waarvan Kiliaan de eerste twee heeft overgenomen, maar boragie
niet in het aangevulde Promptuarium); ‘moelien-vrijer’ in de kanttekeningen bij het
oude Tetraglotton, moelien-vrijder bij het Promptuarium i.v. Parasitus (Thes.: Een
moelie vrijer. Parasitus, assecla mense aliene; dit is een schilderend woord voor
een klaploper, afgeleid van het Brabantse woord ‘moelie’, deegtrog).

3.9. De Pappa van Murmellius
Dat de Pappa (Keulen 1513) van Joannes Murmellius een bron is geweest voor
Sicambrische woorden bij Kiliaan, heeft De Smet

19
20

F. Claes, ibid., p. 69.
F. Claes, De bronnen..., p. 134-135.
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aangetoond . Ik heb dit woordenboek nu ook als bron gevonden voor enige sic.of ghel.- (Gelderse) woorden in Kiliaans kanttekeningen bij het oude Tetraglotton,
die hij ook heeft overgeschreven in het aangevulde Promptuarium. Van de Pappa
haal ik bij de volgende vergelijking de uitgave van 1518 uit Deventer (Th. de Borne)
aan.
Boven, 3.5, bij de vergelijking met de Nomenclator van Chytraeus, heb ik al gezegd
dat de aanduidingen ghel. en sic. bij wachtel vermoedelijk op de Pappa zullen wijzen
(Pappa f. Bi: ein wachtel). De volgende woorden staan eveneens zowel in de
kanttekeningen bij het oude Tetraglotton als in het aangevulde Promptuarium: i.v.
Fumarium ‘ghel. schoor-steen, smoor-gat’ (Pappa f. Ciij: ein schor-stein); i.v. Rana
‘sicamb. pogghe’ (Pappa f. B4: een vors of pogge). Boven, 3.6, heb ik al gezegd
dat Kiliaan hetzelfde woord pogghe ook als Sicambrisch opneemt i.v. Bufo, met de
betekenis van ‘pad’, blijkbaar uit de Teuthonista.
We zien dat Kiliaan de aanduiding ghel(d). niet alleen gebruikt voor woorden uit
het Tyrocinium van Apherdianus (zie boven, 3.7), maar ook voor woorden uit de
Pappa van Murmellius. Deze auteur was inderdaad insgelijks afkomstig uit het
hertogdom Gelre, hij was geboren te Roermond. Bij de woorden uit deze bron is de
aanduiding ghel. in het Etymologicum gewoonlijk eveneens vervangen door sic.; bij
schoor-steen staat daar echter geen aanduiding en smoor-gat is er niet opgenomen.

3.10. Overzicht van de bronnen
Bij de steekproeven die ik genomen heb, heb ik geen nieuwe ontleningen gevonden
aan het Dictionariolum van Paludanus, aan de Vocabularius Optimus en aan het
Latijns-Duitse en het Latijns-Nederlandse Dictionarium van Dasypodius, die ik
vroeger reeds als bronnen voor Kiliaans kanttekeningen bij het oude Tetraglotton
22
heb vermeld . Voor deze kanttekeningen heb ik nu, behalve deze vier
woordenboeken, nog als bronnen gevonden: de Nomenclator van Junius, het
drietalige, Latijns-Frans-Duitse, en het tweetalige,

21
22

G. de Smet, Zum Sicambricum in Kiliaans Wörterbuch, in Festschrift H.M. Heinrichs. 1977,
p. 188-198, inz. 194-196; cf. F. Claes, Vetus-woorden..., p. 98.
F. Claes, De bronnen..., p. 129-132.
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Latijns-Duitse, Dictionariolum puerorum van Frisius, het Naembouck van Lambrecht,
de Vocabularius Copiosus en wellicht ook de ermee verwante Expositiones
Vocabulorum, de Nomenclator van Chytraeus, de Teuthonista van Van der Schuren,
het Tyrocinium van Apherdianus, de Thesaurus van Plantijn en de Pappa van
Murmellius.
Voor zijn aanvullingen op het Promptuarium heeft Kiliaan de kanttekeningen bij
het oude Tetraglotton overgeschreven en daarnaast nog opnieuw verscheidene
andere bronnen gebruikt. Voor zover ik tot nu toe gevonden heb, horen hier zeker
bij: de Nomenclator van Junius, het Dictionariolum Latinogermanicum van Frisius,
het Naembouck van Lambrecht en de Teuthonista van Van der Schuren. Er zijn
zeker nog andere bronnen geweest. Zo heb ik bij dit eerste onderzoek bijv. nog
geen bron gevonden voor Kiliaans aanduidingen campin. (Kempens), louan.
(Leuvens) en zeland. (Zeeuws) in deze aanvullingen.

4. Vergelijking met het Etymologicum van Kiliaan
Een vergelijking van Kiliaans nieuwe Tetraglotton met zijn Etymologicum is voor
ons zeer nuttig, omdat we hieruit kunnen opmaken wat dit Tetraglotton ons meer
te bieden heeft dan al in het Etymologicum staat. Ik moet allereerst opmerken dat
een vergelijking van het aantal Nederlandse woorden in beide woordenboeken heel
moeilijk te maken is. Het nieuwe Tetraglotton telt zeker veel meer Nederlandse
woorden dan het Etymologicum: volgens een ruwe schatting zijn dit er ca. 700 per
bladzijde, wat een totaal van ca. 300.000 betekent, terwijl het Etymologicum naar
schatting ca. 40.000 Nederlandse trefwoorden telt. Bij de woorden in het nieuwe
Tetraglotton tel ik dan echter ook de gewone partikels, lidwoorden, voorzetsels,
voornaamwoorden enz. mee, die herhaaldelijk terugkomen. Hoeveel verschillende
Nederlandse woorden er in dit nieuwe werk staan, kunnen we alleen maar ruw
schatten op ongeveer evenveel als er in het Etymologicum staan. Belangwekkend
is wel dat er een aantal woorden in het nieuwe Tetraglotton staan die niet in het
Etymologicum te vinden zijn en verder dat de gewestelijke of andere aanduidingen
vaak verschillen van die in het Etymologicum. Daarom wil ik hier nader ingaan op
die twee punten.
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4.1. Woorden die niet in het Etymologicum staan
Op 500 Nederlandse woorden uit het nieuwe Tetraglotton die ik als steekproef heb
vergeleken met Kiliaans Etymologicum, staan er 430 (86%) in het Etymologicum
en 70 (14%) niet. Gewone en herhaaldelijk terugkerende partikels, voornaamwoorden
enz. heb ik hier natuurlijk niet meegerekend. Deze steekproef geeft wel een ander
resultaat dan mijn vergelijking van Kiliaans kanttekeningen bij het oude Tetraglotton
23
met het Etymologicum: daar vond ik slechts 58% van die kanttekeningen weer . Bij
die kanttekeningen ging het echter om toegevoegde, meestal minder gewone
woorden, waarvan Kiliaan de meeste echter ook weer in de aanvullingen op het
Promptuarium of het nieuwe Tetraglotton heeft opgenomen.
Enige woorden uit het nieuwe Tetraglotton die niet in het Etymologicum staan,
heb ik in de vorige paragrafen al vermeld: Calcoensche note, oliestamper en pipt
oft ick en soecke u niet, bij de vergelijking met de Nomenclator van Junius (boven,
3.1), deghel en sieman, bij de Nomenclator van Chytraeus (boven, 3.5), pogghe
(‘pad’), bij de Teuthonista van Van der Schuren (boven, 3.6), tweesack, bij het
Tyrocinium van Apherdianus (boven, 3.7), bornagie, lieflocken en moelienvrij(d)er
bij de Thesaurus van Plantijn (boven, 3.8) en smoorgat bij de Pappa van Murmellius
(boven, 3.9.).
Hier geef ik nog een lijst van andere woorden uit Kiliaans nieuwe Tetraglotton die
niet in zijn Etymologicum staan. Ik geef telkens de volledige Nederlandse tekst van
het nieuwe Tetraglotton en cursiveer de woorden die in het Etymologicum ontbreken.
Aduersitas. Teghen-heyd, teghen-stoot, tegen-spoet, weder-stoot, wers: sic.
weder-stal, weder-moed, weder-stel: fland. mis-wende.
Tegenheyt staat al in het oude Tetraglotton. Wers is in het Etymologicum alleen
adjectief en adverbium (Malus, nequam. & Malè, en: Contrarius...).
Ardea. Eenen reygher, heer-gans: zel. fris. riet-dommel.
Heerganss staat als een Duits woord in de Nomenclator van Junius (p. 44a,
i.v. Ardea) en ook in de Historia Animalium van Gesner (III, p. 202). Deze laatste
vermeldt i.v. Ardea Stellaris ook Rordummel en, als Fries, Reidommel (III, p.
210), maar het blijft zeer twijfelachtig of Gesner Kiliaans bron geweest zou zijn
voor heergans en rietdommel. In het aangevulde Promptuarium heb ik verder
geen verwantschap met de Historia Animalium kunnen vinden.

23

Ibid., p. 135.
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Attonitus. Ver-baest, ver-wondert, ver-slaeghen, ver-schrickt: deusigh, duysigh:
fland. verduert.
Verwondert staat in het oude Tetraglotton en in de Thesaurus van Plantijn. Het
werkwoord ver-wonderen staat wel in het Etymologicum.
Buglossus & Buglossum. Ossen-tongh-kruyd, buglosse, bernagie, bornagie,
bruynagie. In het oude Tetraglotton: ‘Kruyt dat Ossentonge heet’; Nomenclator
van Junius: ‘Ossentonge, bugloss’ (p. 89a). Bornagie heb ik boven, bij de
Thesaurus van Plantijn, 3.8, al vermeld.
Buprestis. Guijgh-keffer, guijck-keuer, vee-mol, veegh-mol, een beeste in de
kruyden sich houdende welck eenen os so op-blaest ende doet swellen als hy
dat opgheten heeft dat hij berst, eenen groenen stinckenden keuer.
Gauchkapffer staat als een Duits woord in de Nomenclator van Junius (p. 58a,
i.v. Buprestis).
Dipondium. Eenen silueren penninck doende om-trent een blancke, bijnae
derthien penninghen. vet. soeselingh, labbaye: louan. bod-draegher.
Ohe. hola, hola.
Hola staat ook al in het oude Tetraglotton, maar in het WNT dateert de oudste
bewijsplaats pas van 1600 (van J. David).
Oleaginus. Van den olijf-boom: oft olyf-veruigh, ghe-veruet ghe-lyck d'olyue.
Olearius. Olijuer, olijf-man, olijf-maecker, olijf-ver-kooper.
Oleosus. Vol olien, olie-achtigh, smout-achtigh.
Olieachtich staat al in het oude Tetraglotton en in de Thesaurus van Plantijn.
Olfacio. Riecken, reucken, reuck gheuen.
In het Etymologicum staat de vorm riecken als de gewone (Brabantse) vorm
en ruycken als ‘Holl. Sicamb.’ (Hollands en Sicambrisch).
Oliuetum. Olijf-bosch, een plaetse beplant met olijf-boomen, olie-gaerd.
Oliuifer. Olijf-boomen oft olie-boomen voord-brenghende.
Olieboom staat al in het oude Tetraglotton en in de Thesaurus van Plantijn.
Paralysis. Berooftheyd van ghe-voelen in eenigh deel des lichaems,
ver-slappinghe der leden, ver-laemtheyd, lamsuchte, be-roernisse,
ghe-raecktheyd, hol. fris. fland. ghichte, ger. sic. drop, droppe, slagh.
Berooftheyd en verslappinge staan al in de Thesaurus van Plantijn.
Parasitus. Tafel-vriend, taillioor-lecker, moelien-vrijder, lack-maraude,
brock-volgher, broemer, schuyffel-schapraede, pluijm-strijcker, plateel-lecker,
pluck-vogel. ger. smarotse. smorotse.
Moelienvrijder heb ik boven, bij de Thesaurus van Plantijn, 3.8, al vermeld.
Lack-maraude is blijkbaar gevormd uit lecker, lacker, lecker-tand, in het
Etymologicum, en Maraud (Mendicus), in de lijst van bastaardwoorden.
Brockvolgher
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begrijpen we uit de tekst van het oude Tetraglotton, ‘Dye de brocken volcht’,
wat zelf een vertaling is uit het Frans van datzelfde woordenboek, ‘Qui suit les
lopins’.
Perfrico. Vrijuen, zeer vrijuen, deur-vrijuen, deur-krauwen.
Perfrictio. Vrijuinghe.
Wrijvinge staat al in het oude Tetraglotton en in de Thesaurus van Plantijn.

Een aantal fris. -woorden uit het nieuwe Tetraglotton die nog niet in het Etymologicum
staan, heb ik vroeger reeds opgenomen in mijn Friese woorden in de zestiende
eeuw (Groningen 1979, p. 8-13): bold (Audax), pusel (Culina), duyren (Duro), ant-laet
(Facies en Vultus), vergoort riecken (Foeteo), acken (Horreo), stoeperye (Ignauia),
keel-worgher (Incubus), ver-wendheyd (Lasciuia), klet (Persolata), efter (Post),
veurwittighen (Praesagio), veur-wittinghe (Praesagitio), berfheyd (Probitas),
hotte-melck (Sciston lac), ghe-sicht (Spectrum), or-stal, oystal (Statumen), deecken
met voren (Sulco) en boghen-hout, boogh-hout (Taxus).
Uit deze voorbeelden blijkt dat Kiliaan in zijn nieuw Tetraglotton wel een aantal
woorden van zeer uiteenlopende aard heeft opgenomen die niet in zijn Etymologicum
te vinden zijn.

4.2. Woorden met een andere aanduiding dan in het Etymologicum
Als steekproef heb ik de gewestelijke en andere aanduidingen vergeleken bij 575
woorden die zowel in het nieuwe Tetraglotton als in het Etymologicum staan. Bij
slechts 231 van deze woorden, d.i. 40%, stemmen de aanduidingen volledig overeen.
Bij de andere 60% zijn er die volgens het nieuwe Tetraglotton gewestelijk zijn en
volgens het Etymologicum algemeen of ‘vetus’, of ook omgekeerd. De gewestelijke
aanduidingen verschillen soms in die zin, dat er in het nieuwe Tetraglotton een
aanduiding meer of minder staat, maar het gebeurt ook dat er een andere aanduiding
staat dan in het Etymologicum.
Dat Kiliaan de aanduiding brab., die hij bij Koppe komt wt den hoecke in het
nieuwe Tetraglotton van Junius had overgenomen (zie boven, 3.1), in het
Etymologicum weglaat, is normaal; het Brabants vormt immers de kern van zijn
‘Teutonicum’. Eigenaardiger is het dat hij bij vier uit de woordenboeken van Frisius
(boven, 3.2) overgenomen woorden de aanduiding ger. in het Etymologicum weglaat:
Buene, boene heet er alleen nog sax. sic., eylends komt er alleen
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nog in de vernederlandste spelling ijlens voor, gants ende gaer staat er ook als een
algemeen woord en loosse heet er ‘vetus’. Alleen i.v. Boene, buene noemt hij dit
woord nog ‘ger. sax. sicamb.’ Het is duidelijk dat Kiliaan de aanduiding ger. geleidelijk
minder bij de gewestelijke aanduidingen is gaan opnemen. In het nieuwe Tetraglotton
komt ze, zoals ik boven heb gezegd, ook al minder voor dan in de kanttekeningen
bij het oude Tetraglotton.
De woorden uit het Naembouck (boven, 3.3) krijgen zowel in het nieuwe
Tetraglotton als in het Etymologicum de aanduiding fland.; alleen aen-reesen krijgt
er in het laatste woordenboek nog de aanduiding ‘vet.’ bij. Dweerse bijle, uit de
Vocabularius Copiosus (boven, 3.4), in het nieuwe Tetraglotton zonder aanduiding,
is in het Etymologicum ‘vet.’ (vetus), evenals Klubber, klebber, klibber, dat in het
nieuwe Tetraglotton ‘vet. sicamb.’ is.
In het nieuwe Tetraglotton heet ‘grape, grope’ alleen ‘sic.’, hoewel grape in de
Nomenclator van Chytraeus staat en grope in de Teuthonista (boven, 3.5 en 3.6);
in het Etymologicum is Grape, grope dan ook consequenter ‘sax. sic.’, maar i.v.
Grope, grape is het dan weer enkel ‘sax.’ Alstrack, in het nieuwe Tetraglotton ‘ger.
sax. sic.’, waarvoor ik alleen de Nomenclator van Chytraeus als bron gevonden heb
(boven, 3.5), heet in het Etymologicum, in overeenstemming hiermee, alleen ‘sax.’
Dallinck en wan-daeghs daarentegen, waarvoor ik alleen de Teuthonista als bron
heb gevonden (boven, 3.6), en ook Pogghe (kikker), waarvoor ik alleen de Pappa
van Murmellius als bron heb gevonden (boven, 3.9), heten in het nieuwe Tetraglotton
alleen ‘sic.’, maar in het Etymologicum ‘sax. sic.’ Hoden, dat ook in Duitse
woordenboeken voorkomt, maar in het nieuwe Tetraglotton, uit de Teuthonista,
alleen ‘sic.’ heet (boven, 3.6), is in het Etymologicum ‘ger. sax. sic.’ Schoor-steen
tenslotte, dat in het nieuwe Tetraglotton als ‘sic.’-woord vermoedelijk ook uit de
Pappa komt (boven, 3.9), heeft in het Etymologicum geen bijzondere aanduiding.
De volgende woorden, die in het nieuwe Tetraglotton gewestelijk heten, zijn als
algemeen in het Etymologicum opgenomen: hold, houd (i.v. Amicus, ‘sic.’), quicken
(i.v. Alo, ‘hol.’), vorsten (i.v. Amplio, ‘sic. fris.’), bij-spel (i.v. Apologus, ‘hol.’),
ooster-maend (i.v. Aprilis, ‘sicamb.’), wijtingh (i.v. Apua, ‘fris.’), sulle, sijle (i.v.
Aquaeductus,
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‘hol. fris.’), wijs-seggher (i.v. Augur, ‘sic. holl. fris.’) en wit-heer (i.v. Auus, ‘fland.’).
Andere woorden die in het nieuwe Tetraglotton als gewestelijk worden aangeduid,
heten in het Etymologicum ‘vetus’, bijv. stouwen (i.v. Aceruo, ‘hol.’), mis-wende (i.v.
Aduersitas, ‘fland.’), quick (i.v. Animal, ‘fland. holl.’), spilden (i.v. Attenuo, ‘hol.’) en
oecker (i.v. Augmentatio, ‘hol.’). Volledig verschillende aanduidingen vinden we bijv.
bij fron-bode, in het Etymologicum ‘vetus sax.’ en in het nieuwe Tetraglotton, i.v.
Accensus, ‘sicamb.’, bij virsten, in het Etymologicum ‘vetus saxon.’ en in het nieuwe
Tetraglotton, i.v. Amplio, ‘sic. fris.’, bij trotsen, tratsen, in het Etymologicum i.v.
trotsen zonder aanduiding, maar i.v. tratsen ‘hol. fland.’ en in het nieuwe Tetraglotton,
i.v. Irrito, ‘sic. fris.’, en bij strighel, streel, in het Etymologicum i.v. streel zonder
aanduiding, maar i.v. strighel ‘ger. sicamb.’ en in het nieuwe Tetraglotton, i.v. Strigilis,
‘fris.’.
Het opvallendste verschil heb ik gevonden bij het woord Scherne (‘spot’), in het
Etymologicum ‘sax. sic. fris.’, met drie Latijnse synoniemen, Ludibrium, iocus, sanna:
nu staat scherne in het nieuwe Tetraglotton i.v. Ludibrium als ‘sic. fris. holl.’, i.v.
Iocus als ‘holl. fland. sic. fris.’ en i.v. Sanna als ‘sax. fris. holl.’. Hier vinden we bij
één Nederlands woord vijf verschillende gewestelijke aanduidingen, die viermaal
telkens op een andere wijze gecombineerd worden.

5. Besluit
Uit de bovenstaande voorbeelden moeten we besluiten dat Kiliaans nieuwe
Tetraglotton en zijn Etymologicum alleen maar indirect met elkaar verwant zijn:
Kiliaan heeft, althans voor een groot deel, dezelfde bronnen voor beide
woordenboeken gebruikt, maar ze op een andere manier bewerkt. Sommige
verschillende aanduidingen wijzen op inconsequentie bij de bewerking, maar louter
willekeurig zijn ze toch waarschijnlijk ook niet. Een volledig overzicht van beide
woordenboeken en van de (mogelijke) bronnen kan hier wellicht meer licht in
brengen.
In dit nieuwe Tetraglotton zien we Kiliaan op een andere wijze aan het werk dan
in het Etymologicum: hij rangschikt Nederlandse synoniemen naast elkaar onder
een Latijns trefwoord, terwijl in het Ety-
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mologicum Latijnse synoniemen onder een Nederlands trefwoord staan. Hij bewerkt
zijn bronnen anders dan voor het Etymologicum en het resultaat levert eigenaardige
verschillen op, zowel wat woordkeuze als wat gewestelijke en andere aanduidingen
betreft.
Dit eerste overzicht van het Nederlandse deel van het nieuwe Tetraglotton, nl.
Kiliaans aanvullingen op het Promptuarium van 1591, wil ik zien als een inleiding
op een volledige uitgave van deze aanvullingen. Evenals de Vierde Kiliaan zullen
deze aanvullingen ons ongetwijfeld nog heel wat leren over de werkwijze van onze
grootste zestiende-eeuwse lexicograaf.

Lijst van in dit artikel besproken woorden
acken 4.1
aenreesen 3.3, 4.2
alstrack 3.5, 4.2
antlaet 4.1
berfheyd 4.1
bernagie 3.8
berooftheyd 4.1
bevroeden 3.4
biebock, biebuyck, biekarre 3.4
bijspel 4.2
boddraegher 4.1
boene 3.2, 3.6, 4.2
boghenhout 4.1
bold 4.1
booghhout 4.1
borghspel 3.1
bornagie 3.8, 4.1
brockvolgher 4.1
buene 3.2, 3.6, 4.2
caecken 2
Calcoensche note 3.1, 4.1
dallinck, dallingh 3.6, 4.2
deecken met voren 4.1
deghel 3.5, 3.6, 4.1
deurkrauwen 4.1
duyren 4.1
duyvelsmelck 3.1
dweersbijle, dweerse bijle 3.4, 4.2
efter 4.1
eylends 3.2, 4.2
fronbode 4.2
gants ende gar, gants ende gaer 3.2, 4.2
ghesicht 4.1
grape 3.5, 4.2
groese 3.3
grope 3.5, 3.6, 4.2
guijghkeffer, guijckkever 4.1
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heergans 4.1
hertstonge 3.1
heye 3.1
hode, hoden 3.6, 4.2
hola 4.1
hold 4.2
hottemelck 4.1
houd 4.2
ijlens 4.2
kaecken 2
keefsen 3.4
keelworgher 4.1
kiewen 3.1
klebber 3.4, 4.2
klet 4.1
klibber, klubber 3.4, 4.2
koppe komt wt den hoecke 3.1, 4.2
korenschoepe 3.1
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kouwen 3.7
lackmaraude 4.1
lamsuchte 4.1
lieflocken 3.7, 4.1
loosse 3.2, 4.2
maeghdtoghe, maeghdenvoght 3.4
meyssenknecht 3.3
miswende 4.2
moelienvrijder 3.8, 4.1
mossche 3.1
oecker 4.2
olieachtigh 4.1
olieblock 3.1
olieboom 4.1
oliestamper 3.1, 4.1
olijfbosch 4.1
olijfmaecker, olijfman, olijfverkooper, olijver 4.1
oostermaend 4.2
ossentonghkruyd 4.1
oystal 4.1
pipt oft ick en soecke u niet 3.1, 4.1
pogghe 3.6, 3.9, 4.1, 4.2
pricker, prikel 3.3
pusel 4.1
qualster 3.5
quick 4.2
quicken 4.2
raecke 3.7
raeckroeyen 3.3
reucken 4.1
rietdommel 4.1
scherne 4.2
schoepe 3.1
schoorsteen 3.9, 4.2
schuylhoecksken, schuylwinckel 3.1
secretelick 2
sieman 3.5, 4.1
sijle 4.2
smeerbuyck 2
smoorgat 3.9, 4.1
soeselingh 4.1
spilden 4.2
stalbroeder 3.7
stoeperye 4.1
stouwen 4.2
streel, strighel 4.2
sulle 4.2
teghenheyd 4.1
torneel 3.4
tote 3.3
tratsen, trotsen 4.2
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tweesack 3.7, 4.1
veeghmol 4.1
verborghen worden 2
verbreyt 2
verduert 4.1
vergoort riecken 4.1
verlaemtheyd 4.1
vermeerdert 2
verslappinge 4.1
verwendheyd 4.1
verwondert 4.1
veurwittighen 4.1
veurwittinghe 4.1
virsten 4.2
vorsten 4.2
vrijvinghe 4.1
vroeden 3.4
wachtel 3.5, 3.9
waeckel 3.4
wandaeghs 3.6, 4.2
wedermoed, wederstal, wederstel 4.1
wers 4.1
wijsseggher 4.2
wijtingh 4.2
witheer 4.2
Leuven, februari 1980

Adres van de auteur:
Minderbroedersstraat 11
B 3000 Leuven
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Arie-Jan Gelderblom
De identiteit van een grijze Dutter
Naar aanleiding van Huygens' Voorhout r. 33-40
In de vijfde strofe van Batava-Tempe, dat is 't Voor-hout van 's-Gravenhage laat
Huygens een oude man die er letterlijk warmpjes bijzit, commentaar leveren op het
voltooid gedachte dichtwerk. Als in de winter de linden van het Voorhout er
besneeuwd en bladerloos bij zullen staan,
‘Dan sal noch een grijse Dutter
Met de schenen voor de vlam
Met de tanden in de butter,
In den beulingh, in de ham,
In de Niewe-jaersche weggen,
t'Mijner eeren spreken, Maer,
Maer, hoe kent die Vryer seggen,
1
't Gaet al offet Seumer waer!’ .

Over de aard en de funktie van deze grijsaard bestaan uiteenlopende meningen.
G.A. van Es beschouwt hem als een vertegenwoordiger van het door de auteur
gewenste publiek: ‘Blijkens de vijfde strophe gaf Huygens dan ook zijn gedicht den
2
eenvoudigen man in handen’ . Jacob Smit vindt dat de dutter niet maar zo ‘de
eenvoudige man’ is, ‘maar een typische kluchten-figuur, een oude sufferd die bij de
haard mateloos zit te schrokken van de butter, de beuling, de ham, de weggen [...]
een lachfiguur die ook, onnavolgbaar raak! in typische kluchten-volkstaal zijn a.h.w.
3
stotterende verbazing uitspreekt [...]’ . Zijn functie is volgens Smit het ironiseren van
de belofte van onsterfelijkheid die Huygens doet in de

1
2
3

Geciteerd naar Voorhout, Kostelick mal en Oogentroost. Ed. J. Karsemeyer. Zutphen, z.j.
Klassiek letterkundig pantheon 9. p. 2.
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden (GLN) IV, p. 126.
J. Smit: Driemaal Huygens. Assen, 1966. p. 27-30.
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strofen 3 en 4. Met een bekend renaissancetopos had de dichter zijn lindebomen
voorgehouden:
‘'t Leven sal u niet begeven
Isser leven in mijn Dicht:’ (r. 19, 20).

Deze pretentie nu wordt volgens Smit belachelijk gemaakt door de hakkelende
zinnen van de oude man. ‘Want wie vleit zich met zo'n toekomstige lezer?’ vraagt
Smit zich af. Huygens zou hier willen zeggen dat hij niet gelooft in de goddelijke,
onsterfelijk makende kracht van de poëzie. ‘Hij behoort tot de tweede fase van de
4
Renaissance, waarvoor de poëzie een aards bedrijf was’ .
Tenslotte moet nog de mening van L. Strengholt worden vermeld. Als hij in
Huygens-studies laat zien hoe de vanitasgedachte de inzet van het Voorhout
kenmerkt, zegt hij over de r. 33-40 o.m.: ‘De ironisering van de onsterfelijkheidsbelofte
in de vijfde strofe, door Smit fijngevoelig aangewezen, wordt door
5
vergankelijkheidsbesef bepaald’ . Zo blijkt Strengholt Smits interpretatie van de
bedaagde man te delen.
Bij de hier geciteerde verklaringen is een belangrijke interpretatiemogelijkheid
onbenut gebleven, nl. die welke de iconologie kan verschaffen. De Nederlandse
prent- en schilderkunst van de 16de en 17de eeuw beeldt nogal eens een oude
man af die met Huygens' grijze baas enige verwantschap vertoont, en dat niet alleen
op het eerste gezicht. Men constatere zelf de gelijkenis aan de hand van illustraties
in een vrij recente tentoonstellingscatalogus: E. Van Straaten: Koud tot op het bot.
De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de
Nederlanden. ('s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977). Van Straaten laat duidelijk
zien hoe een oude man, omgeven door leeftocht, in het barre seizoen zich warmend
aan een haardvuur, in de iconologie een bekende uitbeelding is van de winter. Zo
schildert Vondels vriend Sandrart de ‘Loumaent’, en Vondel maakt een bijschrift:
‘De grootvaêr Loumaent duikt en krimpt in bonte vellen.
Zijn rug bevriest tot ys: van vore brant zijn scheen.

4
5

Ibidem, p. 28.
L. Strengholt: Huygens-studies [...]. Amsterdam, 1976. Diss. Amst. VU. p. 73.
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De handen schijnen loot. hoe sidderen zijn leên!
Terwijl de Noortvorst weet de watren te beknellen.
Wien 't lust, dat die ten ys met sleên om snippen vaar;
6
't Is best dat grootvaêr t'huis den disch en haart bewaar’ .

In de tijd van Huygens en Vondel heeft dit motief al een lange geschiedenis achter
de rug. In de 11de en 12de eeuw is de zich warmende grijsaard in heel Europa
gebruikelijk als illustratie van de maand januari en soms van februari, in handschriften
7
en als sculptuur aan kerkgebouwen . Hij wordt soms bij het vuur afgebeeld als de
tweekoppige god Janus, aan wie de eerste maand van het jaar is gewijd; met zijn
8
ene hoofd ziet Janus terug op het verleden, met het andere kijkt hij de toekomst in .
9
Hij houdt zo de ianua (deur) naar het nieuwe jaar open . Mogelijkerwijs gaat de
illustratie van de winter als een aan het vuur gezeten oude man terug op voorbeelden
10
uit de kunst van de oudheid .
Het iconologische motief (oude man-proviand-haardvuur) kent literaire parallellen,
die zeker hebben bijgedragen tot het lange voortleven van de oude baas, en tot de
belangstelling die de renaissance voor hem koestert. In Ovidius' Metamorfosen komt
tweemaal een gepersonifieerde winter voor (II, 30 en XV, 212-13), een bibberende
grijsaard met weinig haar; wat hem nog rest aan kapsel is wit en bevroren. Vondel
noemt hem in zijn Ovidiusvertaling ‘gansch berooft Van warmte, en kout en kil: de
11
baert en 't haer bevroren Met kegelen van ys’ . Cesare Ripa haalt Metamorfosen
II, 30 amplificerend aan bij zijn behandeling van de winter. In de nederlandse vertaling
12
van Pers staat dan:

6
7
8
9
10
11
12

Vondel: De werken. Dl. IV. Amsterdam, 1930. (WB-editie). p. 554-56.
J. Carson Webster: The labors of the months in antique and mediaeval art to the end of the
twelfth century. Princeton, 1938. p. 57-103; 136-79.
Ibidem, p. 62-63
E. van Straaten: Koud tot op het bot [...]. 's-Gravenhage, 1977. p. 35.
G.M.A. Hanfmann: The season sarcophagus in Dumbarton Oaks. Cambridge, Mass., 1951.
2 dln. Dl. I, p. 270; dl. II, p. 118 n 67 en p. 119 n 74.
Vondel: De werken. Dl. VII. Amsterdam, 1934. (WB-editie). p. 441.
Cesare Ripa: Iconologia, of uytbeeldingen des verstands. Vert. D.P. Pers. Amstelredam,
1644. p. 507-08.
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Hyems/Winter. Gravure van J. Sadeler naar D. Barendsz, vóór 1600. Rijksprentenkabinet
Amsterdam.
‘Een trillend Bestevaer, verkleumt door alle leeden,
Die klappertand en schud, met heel beschroomde treeden,
Die in zyn ruyge Muts gedoken, als vervaert,
De neuse druypt en stoockt de koolen aen den haert.
Die van de kou benart, te stampen staat en beven,
Met kegels in den baerd, en wenscht nae beter leven.
Daer hy de stroomen siet gestolt als spiegelglas:
Ellendigh die geloof noch munt heeft in den tasch.’

Een andere literaire parallel voor het iconologische motief is de negende Ode van
Horatius (‘Vides ut alta stet nive candidum, Soracte’). Hierin is sprake van het
opstoken van de haard in het winterseizoen, en van het genieten van de wijn. Pierio
Valeriano's Hieroglyphica noemt deze ode bij zijn bespreking van de winteruit-
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13

14

beelding , Ripa volgt hem daarin na , en beiden completeren het beeld van het
haardvuur met een tafel vol levensmiddelen.
De aard van Huygens' oude smikkelaar moge hiermee duidelijk zijn: hij is van
oudsher de representant van het winterseizoen. Maar wat is zijn functie in de r.
33-40 van het Voorhout? Die functie is meerledig. In de voorafgaande twee strofen
heeft de auteur aan het Voorhout beloofd dat het niet zal sterven, maar door zijn
gedicht eeuwig zal leven. Al is het ook hartje winter, ‘Dan sal noch uw bloessem
bloeyen [...] In des Hagenaers gedacht’ (r. 29 en 32). Zoveel vermag de poëzie! En
als om te bewijzen dat hij tot het vervaardigen van zulke poëzie in staat is voert
Huygens vervolgens een vertegenwoordiger van de winter ten tonele: de grijze
dutter. Zelfs deze, wintermens bij uitstek, moet verbaasd erkennen dat de dichter
het met zijn werk bijna echt zomer doet zijn: ‘'t Gaet al offet Seumer waer!’. Aldus
steunt hij Huygens' belofte uit de vorige strofe, en steun van zo'n autoriteit is de
jonge dichter natuurlijk uiterst welkom.
Ten tweede. Door de eeuwen heen zijn de vier seizoenen vergeleken met de vier
levensstadia van de mens: kinderjaren, adolescentie, volwassenheid en ouderdom.
In dit verband is de oude dutter als representant van de winter tevens
vertegenwoordiger van de ouderdom. In dit levenstijdperk is de mens wijs en gerijpt,
hij beschikt over kennis, ervaring en een groot vermogen tot oordelen. Wanneer nu
Huygens' bejaarde spreekt als een woordvoerder van ‘de vierde leeftijd’, dan is
alleen al daardoor zijn oordeel van groot belang. De jonge dichter onderwerpt zich
aan de uitspraken van een oude man. Deze wordt opgevoerd als hij juist de r.
257-696 van het voltooid gedachte gedicht leest, de passage die handelt over de
zomer. Hierin behandelt Huygens heel toepasselijk ook het ‘zomerse’ levenstijdperk
van de mens: de adolescentie, met een typerende activiteit: het minnebedrijf. De
oude lezer herkent de uitbeelding van het liefdeleven der jonge Hagenaars als heel
levensecht.

13
14

Ioannes Pierius Valerianus: Hieroglyphica [...]. Basileae, Thomas Guarinus, 1567. p. 440.
Cesare Ripa: Iconologia, of uytbeeldingen des verstands. Vert. D.P. Pers. Amstelredam,
1644. p. 507-08.
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Ianvarivs/Januari. Gravure van J. Falck naar J. Sandrart, 1645. Rijksprentenkabinet
Amsterdam.
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Allerlei beelden lijken in zijn herinnering op te komen. Zo ging het ook in zijn eigen
jeugd! ‘Maer, Maer, hoe kent die Vryer seggen, 't Gaet al offet Seumer waer!’. Dit
oordeel (‘Dat is nog eens levensecht!’) is voor de jonge dichter geen gering
compliment, zeker niet uit de mond van een oude man.
Zo krachtig is dus de poëzie. Ze doet het vrijwel zomer zijn in de winter, ze maakt
dat een oude man zich weer een jonge vrijer waant. De conclusie moet luiden dat
strofe 5 van het Voorhout de geuite onsterfelijkheidsbelofte niet ironiseert, maar
deze integendeel juist ondersteunt met een treffend voorbeeld. De luchtige toon
van de strofe hoeft het effect niet te schaden.
Ten derde. Huygens laat zijn oude man niet uitsluitend optreden om de nadruk
te leggen op de poëtische onsterfelijkheid van het Voorhout, of, daarmee, op de
kwaliteiten van zijn dichterschap. Immers, ook in de werkelijkheid sterven de linden
slechts in schijn. Hun tijdelijke dood is de noodzakelijke voorwaarde voor een nieuw
ontluiken in het voorjaar:
‘Daer mé naeckt uw jaerigh sterven,
Linde-toppen, weeldrigh hout.
En dat nootelick verderven,
Als ghy weder groenen soudt.’ (r. 13-16).

In de kringloop van het jaar en van de natuur (Voorhout beslaat dan ook één zo'n
cirkelgang) is het sterven noodzakelijk om nieuw leven te verwekken.
In dit verband hebben Smit en Strengholt, door te spreken van vanitasgedachte
en vergankelijkheidsbesef, de oude man bij het vuur onvoldoende gekarakteriseerd.
Zijn optreden is geen memento mori. Maar wat dan nog meer, behalve het al
behandelde schouderklopje voor de dichter? Wel, het volgende. De oude dutter
sluit de ring der jaren, de kringloop van het leven. Hij legt door zijn commentaar op
het werk van de jonge dichter, m.n. op het ‘zomerse’ gedeelte daarvan, de verbinding
tussen winter en zomer, tussen ouderdom en jeugd. Niet voor niets eet hij van de
‘niewejaersche weggen’, een speciaal baksel voor nieuwjaarsdag. Zo oud als hij is
komt hij primo januarii het nieuwe jaar binnenstappen,
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terugziend op zijn eigen zomer, en met een complimenteuze opmerking de ianua
openhoudend voor de dichter van de zomer van het Voorhout.
Met een voor 17de-eeuwers bekend motief laat Huygens hier zien hoe het nieuwe
alleen kan bestaan bij de gratie van het oude, hoe het leven afhankelijk is van
ouderdom en dood.

Adres van de auteur:
Lange Jansstraat 45
3512 BA Utrecht
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L. Strengholt
Interpretatieproblemen in de poëzie van Hooft (III)
‘De vlammen die jck voê’
In de vorige bijdrage in deze reeks is een lied van Hooft uit 1627 geciteerd (zie blz.
24-25 van jaargang 96), waarvan ik wel de grondgedachte in het kort heb trachten
weer te geven, maar zonder een meer gedetailleerde toelichting te bieden. En dat,
terwijl de tekst toch bepaald enige harde noten te kraken geeft. Aan de orde wil ik
voor deze keer stellen de eerste strofe van het lied. Het behoort - dit ter inleiding tot de gedichten van Hooft uit de tijd dat hij zijn zinnen gezet had op Leonora
Hellemans, maar nog vóór zij voor zijn aandrang was gezwicht. In de uitgave van
1
Leendertz-Stoett luidt het begin als volgt :
De vlammen die jck voê
Met mijnes harten dau,
De wondt daer jck af bloê,
En de angel die jck knauw,
Mij brand en, prickelt, smart, met een' vertwijfeltheit.
Want d'eelheit mijner min zich zelve lóón ontzeit.

Wie de moeite neemt deze tekst te leggen naast die welke ik in de vorige bijdrage
heb aangeboden, zal zien dat ik daar op één punt, en een nogal ingrijpend punt,
van Leendertz-Stoett ben afgeweken. Ik heb namelijk in de vijfde regel de woorden
‘brand en’ als één woord laten afdrukken. Het is daar stilzwijgend gebeurd - hier
volge nu de verantwoording.
Stoett werd reeds door de tekst van het handschrift voor een moeilijkheid geplaatst.
Zijn filologische nauwgezetheid bracht hem ertoe, de tekens weer te geven die hij
in het manuscript aantrof, en

1

P.C. Hooft, Gedichten, ed. Leendertz-Stoett, deel 1 (Amsterdam, 1899), blz. 268.
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dat uiteraard in de volgorde waarin hij ze aantrof. Zo kwam er in de vijfde regel van
het lied ‘Mij brand en, prickelt (...)’ te staan. Maar deze preciese weergave liet nu,
naar Stoetts mening, meteen een vergissing zien in de tekst van Hoofts manuscript,
een onachtzaamheid van de dichter zelf. In de aantekeningen achterin zijn uitgave
zegt Stoett namelijk het volgende over het gedicht: ‘Gedrukt in alle uitgaven der
Gedichten. In den vijfden regel zal men met verplaatsing van de komma moeten
2
lezen: Mij brand, en prikkelt’ .
Op de achtergrond van deze ogenschijnlijk eenvoudige, maar voor de structuur
van de volzin in kwestie beslissende tekstkritische ingreep staat vermoedelijk de
gedachte, dat de enkelvoudige persoonsvorm ‘brand’ door de correctie op één lijn
komt met ‘prickelt’ en ‘smart’. Intussen staat het voegwoord ‘en’ in beide versies bij
Stoett op een merkwaardige plaats: niet tussen het voorlaatste en laatste van de
drie nevengeschikte woorden, maar tussen het eerste en tweede woord van het
drietal. Heeft Stoett een moment van bedrijfsblindheid gehad en niet gezien, dat
elke van de drie pv's een eigen onderwerp had: resp. ‘vlammen’ (r. 1), ‘wondt’ (r. 3)
en ‘angel’ (r. 4)? Misschien heeft hij gemeend, dat de enkelvoudige woorden ‘wondt’
en ‘angel’ de dichter de mogelijkheid boden om enkelvoudige pv's te bezigen, in
weerwil van het woord ‘vlammen’, dat de omvangrijke woordgroep die de functie
van onderwerp vervult inleidt.
Het gedicht is in alle edities van Hoofts gedichten opgenomen, te beginnen bij
die van 1636. Het lijkt of Stoett voor de moeilijkheid waar hij mee zat ditmaal niet
de Gedichten, door Jacob van der Burgh bezorgd, geraadpleegd heeft. Hij had er
3
de strofe in enigszins gewijzigde vorm kunnen vinden :
De vlammen, die ik voê
Met mijnes harten dauw,
De wondt, daer ik af bloê,
En angel, dien ik knauw,
My branden, smarten, prikt, met een' vertwijfeltheidt:
Want d'eêlheidt myner min zich zelve loon ontzeit.

2
3

Leendertz-Stoett, I, blz. 380.
Zie Hellinga en Tuynman, Alle de gedrukte werken, deel 3 (Amsterdam, 1972), blz. 260-61.
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Maar Stoett zou wellicht door deze redaktie ook niet veel verder geholpen zijn. Wie
eenmaal meent, dat de drie pv's met hetzelfde onderwerp verbonden zijn en derhalve
alle drie hetzij enkelvoudig, hetzij meervoudig zouden moeten zijn, komt er met de
tekst van 1636 helemaal niet meer uit. We lezen nu achtereenvolgens ‘branden’,
‘smarten’ en ‘prikt’: twee plurale en één singulare vorm. Men zou makkelijk de indruk
van een corrupte plaats kunnen krijgen.
Maar moeten we de drie pv's in zo'n uniform keurslijf wringen? Ik geloof van niet.
De sleutel tot de oplossing ligt in de eigen aard van de constructie. Ik heb het
hierboven al vluchtig aangestipt: we hebben hier te doen met zgn. versus rapportati.
Deze figuur houdt in, dat syntactisch bijeenhorende delen volgens een systematische
4
ordening gescheiden zijn, terwijl zinsdelen met dezelfde functie bijeengeplaatst zijn .
Zo geeft Hooft hier eerst drie onderwerpen achtereen, vervolgens de drie pv's, die
elk met slechts één der onderwerpen verbonden moeten worden. De hergroepering,
noodzakelijk om de syntactische relaties in het vizier te krijgen, levert de oplossing:
De vlammen.... dau → branden → mij
De wondt.... bloê → smart → mij
De angel... knauw → prickelt → mij

Anders dan Stoett geloof ik, dat we met een meervoudige persoonsvorm ‘branden’,
gevolgd door een komma, een volkomen gave tekst voor ons hebben. Wat de
ordening in het schema hierboven betreft: ik ben uitgegaan van een chiastische
volgorde van prickelt en smart ten opzichte van de substantieven wondt en angel.
Op zichzelf komt een dergelijke doorbreking van een volstrekte parallellie bij versus
5
rapportati wel vaker voor . In dit geval leidt m.i. de betekenis van de woorden tot
het leggen van de relaties in de aangegeven zin. De taalgevoelige lezer heeft nu
eenmaal bij zulke puzzels op syntactische gebied meer dan bij eenvoudiger
gebouwde zinnen zelf de taak de verbindingen te ontdekken die de auteur heeft
gemas-

4
5

Vgl. mijn Huygens-studies (Amsterdam, 1976), blz. 107-11.
Vgl. Huygens-studies, blz. 109.
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keerd. De semantiek helpt hem uit de doolhof. Welnu, een wond veroorzaakt pijn,
een angel steekt, zo goed als vlammen branden. Een minder van het subjectieve
oordeel van de lezer afhankelijk argument valt te ontlenen aan de redaktie van 1636.
Men zegt wel eens: het is nog maar de vraag of we een variant in de Gedichten
van 1636 moeten beschouwen als afkomstig van de dichter zelf. Wie zal zeggen,
hoeveel vrijheden Van der Burgh zich heeft veroorloofd, hoeveel ruimte hem als
tekstbezorger door de auteur zelf is gegund? Overigens lezen we al in een brief van
oktober 1633, dat Hooft bezig is ‘met (z)ijn' jeughlijke rijmen bij een te raepen, ende
te verschrijven, ten verzoeke van de HH. Verburgh en Brosterhujzen, die dezelve
6
denken te doen drukken’ . ‘Verschrijven’: dat kan zoveel inhouden als ‘overschrijven’,
maar we zitten er toch wel niet ver naast als we met Van Tricht hierbij denken aan
7
‘verbeterd overschrijven’ . Van Tricht herinnert aan ‘de bekende onderwerping aan
8
de eisen van het metrum’ . Kossmann heeft in zijn studie over de varianten in Granida
aangetoond, dat het behalve om het metrum ook ging om aanpassingen op het
9
gebied van grammatica en stijl . Ik ga ervan uit, dat Hooft zelf zijn lied van 1627
heeft herschreven, en als ik in het licht van wat hiervóór gezegd is de redaktie van
regel 5 in de editie van 1636 op me laat inwerken, ontkom ik niet aan de indruk, dat
de dichter moeite heeft gedaan om de parallellie alsnog volkomen te maken. De
puzzel was al ingewikkeld genoeg. Naar ik denk leverde de herschrijving dit op:
Mij branden, smart en prikt, met een' vertwijfeltheidt:

met de drie pv's in de volgorde waarin hun respectieve onderwerpen geordend
waren. Er moet evenwel iets zijn misgegaan. Misschien had ook de verbeterde
versregel nog een te veel aan

6
7
8
9

H.W. van Tricht, De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Deel II. 1630-1637
(Culemborg, 1977), blz. 470-73 (brief nr 604, aan Joost Baak).
Van Tricht, Briefw. III, blz. 473.
Van Tricht, Briefw. III, blz. 473.
F. Kossmann, ‘De varianten in Hoofts Granida’, in: TNTL 36, 1917, blz. 102-51.
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10

obscuritas voor Van der Burgh of de verantwoordelijke corrector ter zetterij. Er
kwam te staan:
My branden, smarten, prikt, met een' vertwijfeltheidt:

maar in deze regel moet de vorm ‘smarten’ als corrupt beschouwd worden, immers
zouden we bij het onderwerp waarvan het woord ‘wondt’ de kern is de enkelvoudige
vorm ‘smart’ verwachten. De woorden ‘smart’ en ‘en’ eenmaal als plurale
werkwoordsvorm opgevat, was de toevoeging van een komma vóór ‘prikt’
onvermijdelijk. In de latere edities van Hoofts Gedichten is de vergissing niet
opgemerkt. Intussen mag de verwisseling van de pv's die bij ‘wondt’ en ‘angel’ horen
wel als argument gelden voor de chiastische opvatting der syntactische verbanden
in de tekst van het handschrift, zoals ik die hiervóór heb uiteengezet.
Tenslotte wil ik iets zeggen over de inhoud van de strofe. De dichter getuigt van
een liefde (r. 6: ‘min’), die diep insnijdt in zijn leven. Op zichzelf zijn de metaforen
die hij kiest om zijn situatie te karakteriseren weinig oorspronkelijk: ‘vlammen’
allereerst, de liefde als een vuur dat in de minnaar brandt. Met een paradoxale
wending zegt hij, dat hij die vlammen voedt - aanwakkert - met de dauw van zijn
hart. Zo'n manier van uitdrukken kan gezien worden als uitvloeisel van de
petrarkistische behoefte aan paradoxen die de lezer perplex moeten doen staan.
Maar het is toch niet alleen een kwestie van maniëristische waaghalzerij. De
stilistische paradox is de expressie van een in essentie paradoxale innerlijke
werkelijkheid.
Dat kunnen we ons bewust worden als we de metafoor ‘mijns harten dau’ op ons
laten inwerken. We zullen hier moeten denken aan de tranen die de ‘ik’ schreit als
teken van wat er in zijn hart leeft. Daarmee komt de aard van 's dichters liefde in
zicht. Hij voedt zijn liefde met tranen, dat wil zeggen: zijn liefde neemt toe naarmate
er voor hem meer reden is om te wenen over de onbereikbaarheid van de geliefde.
Het verlangen groeit tegen de bewustwor-

10

Lausberg wijst erop, dat het hyperbaton, waarvan de figuur van de versus rapportati een
verbijzondering is, tot obscuritas kan leiden, ‘wenn es durch die syntaktischen Umstände
kompliziert und wenn es gehäuft wird’ (Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik
(München, 1960, blz. 358)).
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ding van de onvervulbaarheid in. Ja, in de noblesse van deze liefde is de acceptatie
van de onvervulbaarheid inbegrepen. De slotregel van de strofe zegt het
onomwonden: mijn edele liefde wijst krachtens haar eigen aard beloning van de
hand. Het lijkt op een profane pendant van de reformatorische leer van de
onverdienstelijkheid der goede werken.
De tweede metafoor in de reeks van drie is die van de ‘wond’: een stereotiep
beeld voor wat Cupido met zijn schiettuig in het hart van de minnaar teweegbrengt.
Dominant is de notie van pijn, door de liefde veroorzaakt. Dat is ook het geval in de
derde metafoor, die van de ‘angel’, de weerhaak die diep in het hart is gedrongen
en waarvan de ‘ik’ de pijn verbijt (‘die jck knauw’). Ook in dit beeld overheerst het
bezig zijn met de smart om de liefde zonder uitzicht op verandering. In het woord
‘vertwijfeltheit’ in r. 5 is meer expliciet de wanhoop aan een wijziging in voor de
minnaar gunstige zin uitgedrukt.
De laatste regel van de strofe maakt duidelijk, dat dit echter geen kwestie is van
lot, maar van eigen verkiezing. Ware liefde is immers niet uit op de bevrediging van
de eigen begeerten, maar is gelukkig met het geluk van de geliefde. De ‘ik’ lijkt
slachtoffer (maar vrijwillig) van zijn nobele conceptie van de ware liefde. Het lied
gaat daar na de hier behandelde aanhef dieper op in. In de eerste strofe geeft de
dichter echter reeds aan, dat er geen sprake is van masochisme. De liefde
veroorzaakt wanhopige smart. Genieten van zijn pijn doet de minnaar niet. Wel doet,
wonderlijk genoeg, de pijn, d.w.z. het smartelijk bewustzijn van de onvervulbaarheid
van het verlangen, zijn genegenheid voor de beminde toenemen. Daarin komt de
onbaatzuchtigheid ervan aan het licht. Bij alle gekunsteldheid van de
uitdrukkingswijze - want wie zal ontkennen dat er iets gekunstelds in de besproken
strofe blijft zitten, ook als men er door herhaalde lezing mee vertrouwd is geraakt?
- is dat een menselijk aspect van de inhoud.
Mei 1980
Adres van de auteur:
De Hoghe Weijdt 59
1851 EC Heiloo
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F. de Tollenaere
Semantiek en etymologie
n.a.v. twee mystificaties in het WNT: Praam ‘priem’ en Pramen
‘doorboren, priemen’
(Es) steht...fest, dass unsere altenglischen Wörterbücher in nichts so
unzuverlässig sind wie in ihren Bedeutungsangaben. Daraus folgt
notwendig, dass man sich in semantischen Fragen grundsätzlich nicht
auf sie stützen darf, sondern die Texte selbst heranziehen muss.
Hans Schabram
Op 15 januari 1969 hield Hans Schabram aan de Georg-August universiteit te
Göttingen zijn inaugurele rede over ‘Etymologie und Kontextanalyse in der
1
altenglischen Semantik’ . Hierin bestrijdt hij een richting, vertegenwoordigd door de
germanist Jost Trier en, tot op zekere hoogte ook door de anglist Karl Schneider,
van de universiteit te Münster, die bij de betekenisomschrijving van woorden in oude
teksten etymologische overwegingen laten primeren.
Tot welke foute, niet in de context passende interpretaties zoiets leidt, heeft
Schabram met pakkende Oudengelse voorbeelden toegelicht. Dat de interpretatie
van teksten niet primair op etymologische overwegingen, maar op onbevooroordeelde
contextanalyse moet berusten, is een stelling die zonder meer evident lijkt, maar
die dat voor sommigen blijkbaar toch niet is.
De inaugurele rede van Schabram kwam mij onder ogen, toen ik in het WNT met
een op grond van etymologische overwegingen geconstrueerde, mij direct verdacht
voorkomende interpretatie ‘doorboren, priemen’ van pramen werd geconfronteerd.
In deel XII, 3881 (afl. 30, 1938) treft men onder A, I, A, 3) een interpretatie
‘doorboren, priemen’ aan. Oppervlakkig gezien schijnt deze veronderstelde betekenis
bij het onder 3, a) ‘In het al-

1

Verschenen in Z.f.v.S. (K.Z.) 84 (1970), 233-253.
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gemeen’ genoemde voorbeeld uit Hooft te passen. Ze past echter helemaal niet bij
3, b) ‘Een paard de sporen geven en het daardoor aanzetten’, immers een betekenis
die aansluit bij 1) ‘drukken, knellen’, namelijk ‘een paard drukken, knellen, prangen,
t.w. door het de sporen te geven’. Verg. in de aanhaling: ‘Hy praemd, en prangd het
paerd, Krul, P.W. 1, 187’. ‘Een paard de sporen geven’ is immers iets totaal anders
dan een paard doorboren of priemen.
Een betekenis ‘doorboren, priemen’ - N.B. een hapax - in het sub 3, a) vermelde
voorbeeld: ‘Flux stelt hy zich schrap; rukt het rappier uit, ende biedt het punt zijnen
vyandt. D'ander daarom zwicht niet, maar dringt in tot den verweerder, ende praamt
hem zoo fellijk, dat hy zich niet zagh te redden, zonder hem doodtlijk te grieven,
Hooft, Rampz. 34’, lijkt al op het eerste gezicht verdacht. Immers acht regels erboven
staat onder de betekenis 2, b) een ander citaat uit Hooft, N.H. 653: ‘Vyftien of zestien
ruiters...die hem zulx praamden, dat, naa wat teeghenweers, zommighen zyner
Eedelluiden doodt bleeven’. Of pramen in deze laatste aanhaling met ‘aanvallen,
overvallen, overweldigen’ goed omschreven is, valt te betwijfelen. Beter is m.i. ‘in
het nauw brengen’, een betekenis die ook voortreffelijk lijkt te passen bij ‘praamt
hem zoo fellijk’ uit Hooft, Rampz. 34.
Waar de onder 3) vermelde interpretatie ‘doorboren, priemen’ op berust, is
duidelijk: op de etymologie of wat daarvoor moet doorgaan, namelijk op een in het
WNT t.a.p. gelegd verband met Praam (I) in de bet. I, 4): ‘speer of lans’, en ook:
2
‘priem’ .
Bij het artikel Praam (I) ‘prangijzer, neusknijper, inzonderheid gebruikt om paarden
in bedwang te houden’ ook ‘toestel tot sluiting van zekere soort van sluisdeuren’,
verschenen in dezelfde hierboven genoemde aflevering, is, merkwaardig genoeg,
en blijk-

2

A. Bogaers, Woordenboek op de Dichtwerken van Mr. W. Bilderdijk (1878) vermeldt i.v. Praam
het citaat uit Mengelingen II, 162, vs. 15, doch onthoudt zich van interpretatie. In zijn van
grenzeloze bewondering voor Bilderdijk getuigende Proeve over den Invloed van Bilderdijks
Dichtwerken op onze Taal (1847) vermeldt A. de Jager de gekste woordverzinsels van zijn
dichterlijk idool, maar niet het bewuste praam. Ook in de beide Nalezingen door dr. W. Bisschop
komt Bilderdijks praam niet ter sprake.
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baar ook weer op grond van ‘etymologische’ overwegingen, t.w. de veronderstelde
samenhang met pramen' ‘doorboren, priemen’, sub I, 4), een betekenis ‘speer of
lans;...ook...priem’ ondergebracht. Toch lijkt een semantische samenhang tussen
‘prangijzer’ en ‘lans’ niet direct voor de hand te liggen.
De interpretatie ‘speer of lans’ berust o.m. op de volgende aanhaling uit Bilderdijk,
Dichtw. 1, 60 (1856): ‘Ik zag de ruwe knotsen Van 't weeke brein bemorst. Ik zag
de spitse pramen Gevlijmd door rug en borst’. Naar de heer E.F. Mulder van het
WNT mij schreef, komt dezelfde tekst voor in de Mengelingen 2, 162 (Amsterdam,
1834). Het citaat stamt uit het gedicht ‘Ahacha. Guineesche Romance’, en is
oorspronkelijk verschenen in 1788 in De Post van den Helicon II, 278. Daar luiden
de verzen als volgt:
‘Ik zag de ruwe knotsen - ô!
Van 't weeke brein bemorst.
17

Ik zag de spitse pramen
Gevlijmd door rug en borst.’

Op blz. 273 heeft Bilderdijk het tot stand komen van zijn gedicht als volgt toegelicht:
‘Heer Mercurius!
Gij schijnt een wonderbaarlijk Verzamelaar van zeldzaamheden te zijn,
van allerlei aart en smaak....Misschien zult gij dit Guineesche Dichtstuk
in zijn soort zoo heet niet vinden, als het voorige (t.w. de IJslandsche
Romance) koud was, doch gelief te weten, dat ik geen Guineesch
verstaande, de Zweedsche Vertaling heb nagevolgd welke men vindt in
D. Muytens, Iter Africanum, eller Resa til Guinea, Förrättad Ao 1683, med
3
manga märkvärdiga Manuscripter & c. u buiten twijfel bekend’ .
17

Het getal bij pramen wordt verder niet toegelicht; er is geen voetnoot of zo iets
te vinden. Waarom niet, licht Bilderdijk op blz. 274 als volgt toe:
‘N.B. De talletters hier en daar in het handschrift voorkomende zijn
verwijzingen tot Aanteekeningen, het oorspronglijke taaleigen, de
uitdrukkingen, de gewoonten, en plaatselijke toespeelingen van het

3

Met dank aan dr. A.J. Persijn te 's-Gravenhage.
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Dichtstuk betreffende. Ik heb geen' lust een
Historico-Geographico-Grammaticale Verhandeling hier bij te voegen, en
bid U derhalve mij de noten te willen kwijtschelden’.
Een oorspronkelijke Guineesche romance in het Zweeds vertaald vergt wel enige
goedgelovigheid van de lezer. Afgezien van manga i.p.v. många, lijkt de Zweedse
titel Iter Africanum, eller Resa til Guinea enz. echt, maar een on-Zweedse naam,
D. Muytens, wekt toch achterdocht en doet vermoeden dat Bilderdijk een loopje
4
neemt met zijn lezers en dat zijn zgn. Zweedse bron een mystifikatie is . Mijn
vermoeden werd bevestigd door de Bilderdijk-specialist dr. J. Bosch te Amstelveen,
die mij op 30 mei 1980 schreef dat het hier om een letterkundig grapje ging, zoals
in het bericht aan de lezer van het tweede deel van de Nieuwe Mengelingen valt te
lezen.
Op blz. XIV-XV van de Nieuwe Mengelingen (1806) is inderdaad de volgende
passage te vinden:
‘De Lucretia en den Achilles in Scyros denk ik niet dat iemand of in de
Fasti van Ovidius of by Statius zoeken zal. Wil men het echter, ik mag
het lijden. De Yrwin en Vredebag is eenmaal ergens geplaatst geweest
onder den naam van Vertaling uit het Yslandsch, even gelijk mijne Ahacha
5
in mijne Eerste Mengelingen (by Allart), als Vertaling uit het Guineesch .
Letterkundige grapjens, waar meê men zich somwijlen vermaakt! Ik geef
ze hier voor het geen zy in der daad is, dat is, als oorspronklijk’.
Dezelfde tekst werd opnieuw afgedrukt in de Dichtwerken XV (1859), blz. 114-115.

4
5

‘In geen onzer openbare bibliotheken schijnt dit werk aanwezig’, Arie Zijderveld, De
Romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830, 120, n. 1 (1915).
‘In 1806 was B. blijkbaar vergeten, wat hij in 1788 had geschreven: toen heette het,
dat Yrwin en Vreedebag uit het Laplandsch en Ahacha uit het Zweedsch vertaald was,
omdat hij geen Guineesch verstond. In de Voorrede (van de Nieuwe Mengelingen)
echter meent hij vroeger gezegd te hebben, dat Yrwin en Vreedebag uit het IJslandsch
en Ahacha uit het Guineesch vertaald was’, Arie Zijderveld, De Romancepoëzie in
o

Noord-Nederland van 1780 tot 1830, 118, n. 2. In De Post van den Helicon N 35, blz.
273, spreekt Bilderdijk reeds van een ‘IJslandsche Romance’. ‘Yrwin en Fredebag of
De Steenrotsklip. Uit het Laplandsch’ verscheen in nr. 30, blz. 234 van Kinkers blad.
In het ‘Laplandsch’ van Bilderdijk heette het: ‘Fräddebäg; niet Vredebag, maar juweel
der vrouwen. Frädde betekent vrouw. Yrwin is schutter. Yr beteekend boog; win is
man’.
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In deze omstandigheden ligt het voor de hand dat Bilderdijk niet alleen een
letterkundig grapje heeft uitgehaald, maar daarbij ook een van zijn vele taalkundige
grollen heeft bedacht. Met het meervoud pramen bedoelt hij ongetwijfeld priemen,
maar voor de Guinese couleur locale vervormt hij dit tot pramen met een
verwijzingscijfer naar een aantekening ‘het oorspronglijke taaleigen...betreffende.’
Die aantekening maakt hij intussen niet, maar hij vraagt hem die ‘te willen
kwijtschelden’.
Hieruit volgt dat de aan Bilderdijk ontleende etymologische steun praam ‘priem’
voor een in het WNT bij pramen 3) veronderstelde betekenis ‘doorboren, priemen’
wegvalt.
In deel XII,II, 3789 krijgt de Bilderdijkse mystificatie praam ‘priem’ echter het
volgende dialectologische steuntje mee: ‘verg. Jongeneel, die voor praam ook de
bet. “priem” opgeeft’. J. Jongeneel, Een Zuid-Limburgsch Taaleigen. Proeve van
Vormenleer en Woordenboek der Dorpsspraak van Heerle (Heerlen, 1884), heeft
inderdaad een lemma ‘Praam, vr. znw. priem, paardevlieg’. Uit het bovenstaande
is het echter duidelijk dat er tussen het taalverzinsel van Bilderdijk en een Heerlens
dialectwoord geen enkel verband kan bestaan.
De Heerlense paardevlieg heeft het WNT, om de zaak niet te compliceren, buiten
beschouwing gelaten. Schuermans (1870), Algemeen Vlaamsch Idioticon
(1865-1870) schrijft echter: ‘Praam, v., is in Limb. hetzelfde w. als bij Kil.: braeme,
bremme, bremse, d.i. paardevlieg’.
Hoe is Heerlens praam ‘priem’ te verklaren? Een kenner van het Limburgs dialect,
J. Goossens, schreef mij (6 mei 1980); ‘etymologische identiteit van Heerlens praam
(vrijwel zeker met gerekte a) met nl. priem lijkt mij onmogelijk’. Op grond van
Limburgs dialectologisch materiaal, met tweemaal priem en eenmaal preem voor
praam ‘prangijzer, neusknijper om paarden in bedwang te houden’, leek het
Goossens dat er een associatie van praam en priem heeft plaatsgehad. Men zou
m.a.w. kunnen zeggen: als praam ‘prangijzer’ ook de vorm priem kan hebben, dan
ook priem ‘dolk’ ook de vorm praam aannemen. Dergelijke associaties of
contaminaties komen nu eenmaal voor. Zo staan er naast het woord treem ‘elk der
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beide armen van een kruiwagen en derg.’, de bijvormen triem en traam; de eerste
kent een dialectische vervorming tot priem en de tweede tot praam (zie WNT XVII,
2290 (1958)), onder de bet. 6)! Zulke alle regelmaat doorbrekende ontwikkelingen
zijn bij dialectwoorden niet ongewoon. A. Weijnen, Verklaren van
dialectverschijnselen (1980), blz. 7 noemt van kennef een bijvorm kelf, naast perkel
6
ook pelder, naast triekel ook krikel en naast unster zelfs luister .
Het is m.a.w. zonder meer duidelijk dat een etymologisch duister Heerlens praam
‘priem’ evenmin een etymologische steun kan bieden aan een bij Hooft verondersteld
pramen ‘doorboren, priemen’. Trouwens wie zal voor de verklaring van teksten van
Hooft zijn toevlucht zoeken in het Zuidlimburgse dialect van Heerlen?
Als de bewerker van het artikel pramen, ww., geen etymologisch verband had
gelegd met een Bilderdijkse taalgrol noch met een geïsoleerd en duister Limburgs
praam, dan was de spookbetekenis ‘doorboren, priemen’ het WNT misschien
bespaard gebleven.
Immers leest men de aanhaling van Hooft uit de Rampzaaligheden...van den
Huize Medicis (ed. 1671) in zijn context, dan is het zonder meer evident dat pramen
daar betekent ‘in het nauw brengen’. Hier volgt het citaat in een vorm die elke twijfel
uitsluit: ‘Flux stelt hy (Zanobio) zich schrap; rukt het rappier uit, ende biedt het punt
zijnen vyandt. D'ander daarom zwicht niet, maar dringt in tót den verweerder, ende
praamt hem zóó fellijk, dat hy (Zanobio) zich niet zagh te redden, zonder hem (de
aanvaller) dóódtlijk te grieven’. Men vergelijke de tekst in de marge: ‘(de vorstin)
wordt bemint van eenen Zanobio, die hier over by nacht besprongen, zijnen vyant
afmaakt, en op Elba gebannen wordt’. Volgens de interpretatie in het WNT echter
zou Zanobio ‘doorboord, doorpriemd’ zijn!
Het bedenkelijke is niet de vergissing bij de interpretatie van een plaats uit Hooft,
Rampz. Onze woordenboeken staan vol verkeerde interpretaties; wie zich daarover
mocht verbazen, weet niet hoeveel valkuilen links en rechts de lexicograaf wachten.
Het bedenkelijke

6

Zou de -b- in het op blz. 8 genoemde Fijnaarts omblaoch ‘omlaag’ niet te verklaren zijn uit
een ouder, klankwettig mnl. ombe, in plaats van uit een verondersteld ‘semantisch geïsoleerd’
zijn van het eerste deel?
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is wèl de methodologische fout die aan de verkeerde interpretatie ten grondslag
ligt, t.w. het concluderen tot een bepaalde semantische interpretatie op grond van
door de bewerker gelegde etymologische verbanden, waar toch alleen de context
primair en doorslaggevend dient te zijn. Dat de etymologische verbanden in het
geval van pramen waardeloos en er met de haren bijgesleept zijn, is alleen maar
een verzwarende omstandigheid.
In aansluiting bij de titel die boven dit opstel staat, zal onze conclusie, tevens die
van Hans Schabram, duidelijk zijn. De etymologie, mits ze met de nodige
voorzichtigheid wordt toepast, kan soms waardevolle vingerwijzingen aan de hand
doen over de betekenis van een woord in oude teksten; bij semantisch onderzoek
kan ze in elk geval slechts een secundaire, ondergeschikte rol spelen. En wil men
de etymologie gebruiken bij semantische verklaringen, dan lijkt het een elementaire
eis dat het etymologische materiaal waarop men zich steunt, betrouwbaar zij. Dat
aan deze eis bij de interpretatie van de plaats van pramen bij Hooft,
Rampzaaligheden 34 niet werd voldaan, meen ik voldoende duidelijk te hebben
aangetoond.
mei 1980

Adres van de auteur:
Beatrixlaan 7
2361 SB Warmond

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

48

P.G.J. van Sterkenburg
*
Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten
Dr. H.M. Hermkens en Dr. C. van de Ketterij, Grammaticale interpretatie
van zeventiende-eeuwse teksten. Instructiegrammatica,
Wolters-Noordhoff b.v., Groningen, 1980, ISBN 90 01 46 834 9, 223 + 43
blz. Prijs ƒ 37.50.
Sedert 1973 is collega C. van de Ketterij met grote slagvaardigheid en gedrevenheid
in de weer om het vak grammaticale tekstinterpretatie leerbaar te maken voor
toekomstige Neerlandici. Van zijn hand zagen wij achtereenvolgens verschijnen: 1.
Middelnederlandse teksten ter grammaticale interpretatie (1973, 1976); 2.
Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten (1974, 1976); 3.
Grammaticale interpretatie van Middelnederlandse teksten. Vertaalboek (1977); 4.
(met H. Hermkens als mede-auteur) Grammaticale interpretatie van
zeventiende-eeuwse teksten. Vertaalboek (1977); 5. Grammaticale interpretatie van
Middelnederlandse teksten; 6. (opnieuw in samenwerking met H. Hermkens)
Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Instructiegrammatica
(1980). Voor een beter inzicht in het onderstaande dient hier ook vermeld te worden
zijn credo van de grammaticale tekstinterpretatie: Interpretatie op Drift in de
Bundel-Van den Berg (1978: 41-55).
Ondanks deze reeks, waaruit onmiskenbaar de recente, niet geringe belangstelling
blijkt ook voor het zeventiende-eeuws, verzucht L. Koelmans in 1978 nog: ‘Met de
taalkundige hulp voor het Zeventiende-eeuws houdt het niet over: een
zeventiende-eeuws handwoordenboek is er niet, een handzame grammatica
evenmin’. (Inleiding tot het lezen van zeventiende-eeuwse teksten, 1978). De vraag
of

*

Prof. dr. B.C. Damsteegt, dr. G.R.W. Dibbets en dr. A.M.F.J. Moerdijk waren bereid een
eerdere versie van dit review article te lezen en van commentaar te voorzien. Met vele van
hun suggesties heb ik mijn voordeel kunnen doen.
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wij na het verschijnen van de hier besproken instructiegrammatica een hindernis
hebben overwonnen op de weg naar een betere leerbaarheid van het
zeventiende-eeuwse Nederlands, wil ik in het onderstaande beantwoorden.
Laat ik beginnen met voorop te stellen dat Hermkens en Van de Ketterij (voortaan
HK) met hun boek geen systematische grammaticale beschrijving beogen. Hun
doelstellingen zijn duidelijk anders. In een Inleiding (blz. 11-12) leggen zij daarvan
verantwoording af: ‘Dit boek is bedoeld als hulpmiddel bij de beoefening van het
vak grammaticale tekstinterpretatie van het zeventiende-eeuwse Nederlands,
waarvan de doelstelling, de inhoud en de functie beschreven zijn in de Inleidingen
op het Werkboek en het Vertaalboek’.
Een schoonheidsfoutje zal hier wel zijn dat niet meegedeeld wordt, dat het
niet-literaire zeventiende-eeuws buiten beschouwing blijft (dit is eerst te concluderen
uit r. 19), dat niet meegedeeld wordt dat het Werkboek de bloemlezing met teksten
is en dat de doelstelling enz. van de grammaticale tekstinterpretatie niet het
‘Werkboek’ en ‘Vertaalboek’ van Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse
teksten, maar in de bundel Middelnederlandse teksten enz. is opgenomen en dat
het literaire Nederlands zich grotendeels beperkt tot de in onze ogen literaire toplaag.
De eerste alinea veroorzaakt de lezer dus nogal wat ongemak.
De inleiding is helaas in het algemeen te beknopt. Zo wordt er meegedeeld dat
de teksten uit het Werkboek (in r. 24 heet dat corpusteksten) het materiaal voor de
instructiegrammatica vormen. Over de representativiteit van dat corpus, noch over
selectiecriteria daarvoor wordt iets meegedeeld, evenmin als over de ‘bestaande
handboeken’ die aanvullende gegevens geleverd hebben. Als het corpus inderdaad
representatief is, waarom zijn dan dergelijke aanvullingen nodig en wat is in deze
context precies een handboek? Het feit dat in een aantal gevallen ook gegevens
van buiten het corpus in de grammatica worden verwerkt, heeft niet alleen iets
halfslachtigs, maar kan helaas ook als een blijk van onzekerheid van HK omtrent
de representativiteit van hun corpus uitgelegd worden.
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HK identificeren hun grammatica als ‘een beschrijving van problemen die zich
voordoen wanneer een student Nederlands een zeventiende-eeuwse literaire tekst
moet vertalen volgens de principes van de grammaticale tekstinterpretatie’. Als
gebruiker wil je na het lezen van deze mededeling die beginselen vervolgens graag
expliciet geformuleerd zien. Sterker nog: om de hoofdstukken Vormleer en Syntaxis
zakelijk te kunnen beoordelen, dient het fundament waarop deze berusten,
ondubbelzinnig gedefinieerd te zijn. Om nu een verdere bespreking zinvol te maken,
dien ik eerst twee citaten van Van de Ketterij aan te halen: - In zijn Middelnederlandse
teksten enz. lezen wij (blz. 5): ‘Onder de grammaticale interpretatie van een
historische tekst verstaan wij: die vertaling waarin de grammaticale structuur binnen
de tekst volledig tot zijn recht komt. Door de vertaling dient de grammaticale
interpretator op ondubbelzinnige wijze aan te tonen dat hij de syntactische en
morfologische relaties in de tekst onderkend heeft. De vertaling zal vanzelfsprekend
de regels die het algemeen modern nederlands kent, moeten eerbiedigen, te meer
daar het hier de neerlandicus is die vertaalt. Dit laatste kan in de praktijk aanleiding
geven tot problemen’. - Het tweede citaat is afkomstig uit de Bundel-Van den Berg
(blz. 53): ‘De systematische beschrijving van grammaticale items in de ruimste zin
van het woord, die als instructiegrammatica in dienst van bovengenoemd onderwijs
zal staan (d.i. de grammaticale interpretatie; vS), vertoont een geheel andere opzet
dan de traditionele of moderne descriptieve grammatica's. Aangezien deze
instructiegrammatica erop gericht moet zijn interferentie van de moedertaal te
voorkomen, wordt daarin vooral aandacht geschonken aan die grammaticale
structuren uit de oudere taalfasen die niet overeenkomen met die uit het huidige
nederlands, waarbij voortdurend expliciet gewezen wordt op regels en wetmatigheden
volgens welke de moedertaal functioneert. Kennis en inzonderheid bewustwording
daarvan, zijn voorwaarden om te komen tot het vermijden van onjuiste interpretaties’.
De alinea uit het hier te bespreken werk die begint met ‘Men kan...’ enz. (r. 17) is
verwarrend en dubbelzinnig. HK bedoelen blijkens bovenstaand citaat te zeggen:
deze instructiegrammatica bevat vooral die grammaticale structu-
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ren uit het literaire zeventiende-eeuwse Nederlands die niet corresponderen met
het huidige algemeen modern Nederlands. Dit is weer niet volledig, omdat er eigenlijk
aan toegevoegd moet worden: voor zover die structuren voorkomen in het
basiscorpus. Met betrekking tot de Inleiding kom ik tot de conclusie dat waarschijnlijk
haast geleid heeft tot onvolledigheid en meer leidt tot het oproepen van vragen dan
tot het beantwoorden ervan.
De instructiegrammatica zelf bestaat uit twee hoofddelen. Allereerst is er de
VORMLEER waarin zaken als: 1. spelling en uitspraak (blz. 16-75) en 2. verbuiging
en vervoeging (blz. 76-138) behandeld worden. De tweede hoofdmoot wordt gevormd
door SYNTAXIS met als belangrijkste onderdelen: 1. woordvolgorde in predicerende
groepen (blz. 140-159); 2. zinsvermenging (blz. 159-162); 3. nevenschikking (blz.
162-176); 4. werkwoorden (blz. 176-184); 5. persoonsvorm (blz. 184-211); 6. het
gebruik van naamvallen (blz. 211-222). Het boek wordt besloten met een index van
gebruikte termen. Afzonderlijk toegevoegd is een Register, ‘waarin voor bepaalde
regels van iedere tekst uit het werkboek verwezen wordt naar de
instructiegrammatica’ (blz. 12).
De vraag of Spelling en uitspraak tot specifiek grammaticale structuren behoren,
zal ik hier niet beantwoorden. Wel onderschrijf ik met HK, dat de interpretatie van
de zeventiende-eeuwse spelling een groot probleem is voor de tekstverklaarder. Ik
vermoed dat dit het hoofdargument is geweest om de leestekens zo uitvoerig en
overzichtelijk te beschrijven. HK hebben zich minder bekommerd om de
tweeslachtigheid die door hun motivering van deze beschrijving optreedt. Zij willen
niet alleen de niet met het a.m.n. corresponderende interpunctie beschrijven, maar
ook een uitgebreide verzameling aanbieden die uitgangspunt kan zijn voor een
grondige studie van het zeventiende-eeuws interpunctie-systeem. Bij deze laatste
constatering is het vreemd, dat niet verwezen wordt naar het artikel van F. Zwaan
in deel 2 van Van Trichts uitgave van De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon
Hooft (1977) of naar Damsteegts uitgave van Bredero's Het daget uyt den oosten
(1976; 215-217). Voor het overige verdient dit caput onze waardering; de student
krijgt hier materiaal aangeboden, dat hij nergens elders zo ver-
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klaard vindt. De Slotopmerking op blz. 46 plaatst mij evenwel voor raadsels. Het
drukprocédé kan toch nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor het definitief
wegvallen van tekens! Er zijn toch altijd revisieproeven. Het heeft er de schijn van
dat de auteurs een geavanceerd zetsysteem aansprakelijk willen stellen voor eigen
feilen. De Slotopmerking is in het kader van het hoofdstuk volslagen irrelevant, en
dient te staan in een voetnoot, c.q. in de inleiding van het tekstboek.
Onder de paragraaf Woordtekens wordt uitvoerig stilgestaan bij de afkortingen
van de epistolaire aanspreekvormen gyl. en ul. (blz. 47-49). Los van de typografische
ontsporing, waardoor het opslaan van deze toch als ingewikkeld ervaren kwestie
extra wordt bemoeilijkt, is de uitvoerige behandeling van de verschillende naamvallen
hier compositorisch niet op zijn plaats. Een behandeling onder het pers. vnw. van
de tweede persoon (blz. 89 e.v.) ligt hier meer voor de hand. Bovendien is de
formulering onder U.E. wat al te absoluut; vooral de mededeling dat naar U.E. wordt
verwezen met het vrouwelijk pronomen 3 enk. zij, haar lijkt mij moeilijk waar te
maken wanneer U.E. gelezen kan worden als U Edele, Uwe Edele dat hier niet als
oplossing voor UE gegeven wordt, maar wel op blz. 92. Jammer is tevens dat HK
bij het geven van voorbeelden van suspensies geen excursie gewaagd hebben naar
de lijst met afkortingen in deel 1 van de reeds eerder genoemde Briefwisseling van
Hooft (blz. 901-902).
De behandeling van de Spellingvarianten, die mij evenals Spelling en uitspraak
het werk van Hermkens lijkt te zijn - stijl verloochent zich nimmer en Zuidnederlands
evenmin blijkens princiep (blz. 58) - wijken naar mijn smaak toch te sterk af van de
doelstelling van dit boek. Men had mogen en kunnen volstaan met het opsommen
van die varianten die ontsporingen bij het weergeven van zeventiende-eeuws in het
a.m.n. kunnen veroorzaken.
In een schier ononderbroken rij trekken in 1.5. Vormvarianten aan ons voorbij.
Zonder exhaustief te willen zijn vergasten HK ons op alle mogelijke varianten. In
het kader van hun doelstellingen vind ik dit wat te veel van het goede. Volledigheid
is hier uitgesloten, vooral ook als men de onvaste spellingen van de kleinere goden
me-
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de zou willen inventariseren. In het kader van het onderricht aan aanstaande
neerlandici zou men zich dienen te beperken en wel tot die varianten die tot
interferenties leiden kunnen. Op basis van een foutenanalyse van de examennormen
van de centrale commissie m.o.-B-examens hadden zij duidelijke uitspraken kunnen
doen. Kennis van fonische verschijnselen heeft de cursist zich immers in een ander
onderdeel van het vak verworven. Er hoeft m.i. niet zo heel veel meer, maar dat wel
economischer, gegeven te worden dan onder speciale gevallen van vormvariatie
vermeld staat. Dit laatste vooral ook omdat kennis van de historische grammatica
van het Nederlands te vaak te wensen overlaat.
Tegen de opzet van paragraaf 2 Verbuiging en Vervoeging heb ik fundamentele
bezwaren. Ieder die zich met het interpreteren van zeventiende-eeuwse teksten
heeft bezig gehouden, heeft zeer snel moeten vaststellen dat het buigings- en
vervoegingssysteem vaak (of meestal) van elkaar verschillen. De systemen uit de
Middelnederlandse periode zijn slechts nog gedeeltelijk herkenbaar. Een beschrijving
van het zeventiende-eeuwse systeem van het corpus van HK kan per definitie nooit
meer zijn dan een inventaris van afwijkingen van het Middelnederlandse systeem
en van zeventiende-eeuwse auteurs onderling. Bij dergelijke opsommingen is de
cursist niet gebaat. Immers, als het corpus wordt uitgebreid, zullen de afwijkingen
toenemen en dat kan in één zin aan het begin van deze onderafdeling medegedeeld
worden. Als inventaris hebben de afwijkingen voor het onderwijs m.i. hoegenaamd
geen waarde.
Waardevoller acht ik hier een paragraaf die de invloed van de grammatici aangeeft
en die ons informatie verschaft over de (wederzijdse) beïnvloeding van omgangstaal
en literaire taal. Wellicht leidt een dergelijke reflexie ook tot de conclusie, dat het
moeilijk verdedigbaar blijft om de bestudering van het zeventiende-eeuws uitsluitend
te beperken tot de literaire taal, zonder exact aan te geven wat dat is. Waarom b.v.
wel brieven van Hooft en Huygens en niet van en aan Maria van Reigersberch?
Zeventiende-eeuwse Taal van Weijnen, een boek dat vanuit de onderwijspraktijk
(ten onrechte) veel kritiek heeft ondergaan omdat het vakdidactisch volgens de
maatstaven van de zeventiger jaren
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misschien te kortschiet, maar dat een goudmijn blijft voor iedere vorser, heeft zich
bij de behandeling van substantief, adjectief en vooral ook voornaamwoorden die
beperking opgelegd die bij HK ontbreekt. Beperking zou verder niet misplaatst zijn
geweest bij o.a. de behandeling van het lidwoord van bepaaldheid en onbepaaldheid,
en het betrekkelijk voornaamwoord. De vrijgekomen ruimte had dan wellicht besteed
kunnen worden aan een exposé over de gewoontes in het begin en gedurende het
verloop van de zeventiende eeuw. Zo lezen wij b.v. op blz. 104: ‘Sommige auteurs
hanteren, vooral in het begin van de zeventiende eeuw, het systeem van de
omgangstaal’. Wij zouden best willen weten welke auteurs dat zijn, hoe hun
aanvankelijke flexiesysteem zich verhoudt tot hun definitieve, van welke datum hun
citaten voorzien kunnen worden in de gepresenteerde voorbeelden, en welk dat
systeem van de omgangstaal was en hoe HK dat kennen.
Meer ruimte had er voor menigeen ook ingeruimd kunnen worden voor de
behandeling van U.E. en met name voor de variant ‘Uw Edele’ op blz. 92. Allereerst
begrijp ik niet waarom hier het bezittelijk voornaamwoord gebruikt wordt, ten tweede
wordt hier ten onrechte buiten beschouwing gelaten dat ook het biologisch geslacht
van de aangesprokene van invloed kan zijn bij de pronominale referentie, ten derde
is hier slechts één voorbeeld gegeven. UE, U.E., Uw E. of Uw Ed. zijn afkortingen
die wellicht ook kunnen staan voor U Edele.
Onder het probleemgeval uit de praktijk wordt overigens ook ten onrechte
gesuggereerd dat de pronominale referentie haer altijd als bezittelijk voornaamwoord
uw vertaald moet worden. Tevens wordt de indruk gewekt dat de deftige aanspreking
gehandhaafd kan blijven, hetgeen ik betwist: ‘Uw Edele Gestrengheid’ voor een
magistraat is ondenkbaar in een ‘vertaling’ naar de maatstaf van het Nederlands
van 1980. Het doet in dit verband ook komisch aan dat de verschillende flexievormen
van de volgende voornaamwoorden a.h.w. uitputtend behandeld worden, en die
van de epistolaire afkortingen niet. Hiermee wordt de anomalie benadrukt en impliciet
bepleit, dat wat op blz. 46-49 behandeld is, thuishoort op 90-92. Hetzelfde geldt
voor de vertaling van de epistolaire aan-
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spreekvormen van het enkelvoud. De vertaling van het mv. wordt gegeven, die van
het enkelv. niet, terwijl iedere docent kan laten zien dat U.E. Gestr. de meest groteske
vertalingen kan opleveren. Alleen de cursist die op blz. 90 de interne referentie volgt
naar 1.2.1. (blz. 46 e.v.) kan op blz. 48 lezen: ‘We vertalen deze omschreven
aanspreking eveneens met U en Uw (genitivus)’.
Bij de behandeling van de onbeklemtoonde vormen van de derde persoon (blz.
93-94) wekt het na de twee doorwrochte opstellen van L. Koelmans in NTg. 65 en
66 (Over Nederlands (d)er, vroeger en nu) bevreemding te moeten lezen: ‘In het
zeventiende-eeuws moeten we twee er's goed onderscheiden: het bijwoord, ontstaan
uit daer, en het persoonlijk voornaamwoord, ontstaan uit haer’ (blz. 94). De
veronderstelling van Koelmans zou hier niet hebben mogen ontbreken: ‘Het is
mogelijk dat de zeventiende-eeuwer er (1) (< daer via enclise en epenthetische d
of < gereduceerd daer) en er (2) (< der gen. mv. van haer en verlies van
epenthetische d) al niet of nauwelijks meer onderscheidde. Te meer niet, aangezien
naast er (2) geen “volle vorm” haer meer stond; die was in de zestiende eeuw al
goeddeels vervangen door haerder, hunder en andere vormen’. (NTg. 65 (1972:
189). Opmerkelijk is voorts dat HK nergens spreken van de variant -der, terwijl die
toch ook voorkomt. Koelmans somt alleen uit Hofwijck op: sood'er 36, zijnd'er 104,
sittend'er 90, seggend'er, kender 107.
In het kader van de vormleer maak ik nog een enkele opmerking bij par. 2.12.
Het werkwoord (blz. 121-138). HK, die al jaren als ‘Seggers met gesagh’ hun plaats
hebben binnen de grammaticale tekstinterpretatie, besteden veel aandacht aan de
modi van de werkwoorden. Dit gebeurt terecht omdat vele cursisten de terminologie
die aan de klassieke talen ontleend is, niet meer zo goed, of in het geheel niet
beheersen. Kiest men voor een uitleg ten nutte van deze gebruikers, dan dient men
wel kristalhelder in zijn begripsafbakening te zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat de
werktheorie op blz. 125 van het begrip modaliteit de student voldoende wapent om
de conjunctief van de zeventiende-eeuwse tekst over te brengen naar het
hedendaags Nederlands. De opsommingen onder a en b wekken de indruk dat zij
met de aangegeven hulpwerkwoorden ver-
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taald dienen te worden. Dit is onjuist. Een blik in bijvoorbeeld Van den Toorn (1975:
178) laat zien dat mogelijkheid door kunnen, mogen en willen, een wens door moeten
en een waarschijnlijkheid (zekerheid) door zullen, moeten en laten kan worden
uitgedrukt. De opsomming op blz. 115 laat de cursist in de steek door onvoldoende
uitleg van realis en irrealis respectievelijk van heden en verleden, door onvoldoende
uitleg van de te kiezen hulpwerkwoorden van modaliteit daarbij en door een te
bescheiden aanbod van voorbeelden van irrealis en potentialis in hoofd- en bijzin.
Teleurstellend is in dat verband het voorbeeld van de potentialis in de concessieve
bijzin (blz. 132), waar de nuancering door het bijwoord de mogelijkheid moet
onderstrepen.
Opmerkelijk is voorts dat aan de conjunctief bij ‘preteritopresentia’ (blz. 136-137)
geen aandacht besteed wordt aan de modus conjunctivus, terwijl deze categorie
tot veel ontsporingen aanleiding geeft.
De meeste waardering verdienen HK voor het deel Syntaxis, waarin zij die items
behandelen, die ‘voor de beginnende interpretator de grootste problemen opleveren
om tot een adequate vertaling te komen’. Hiertoe rekenen zij de woordvolgorde in
predicerende groepen, zinsvermenging, nevenschikking, valenties en functies van
bepaalde werkwoorden, de persoonsvorm (d.w.z. congruentie en incongruentie,
bijzinnen zonder pv, hoofdzinnen zonder pv) en functies van genitief en datief.
Onmiddellijk dringt zich de vraag op of een syntactische beschrijving die zich
beperkt tot deze items werkelijk voldoende is voor de dagelijkse vertaalpraktijk. De
vraag naar de representativiteit van het corpus van teksten herhaalt zich hier dus.
Om een fair oordeel uit te spreken over dit gedeelte van het boek, meende ik er
goed aan te doen op basis van een tweetal vrij willekeurig gekozen teksten na te
gaan of de daarin vertegenwoordigde constructies te onderkennen en te interpreteren
waren door toekomstige neerlandici juist met behulp van de hier besproken
instructiegrammatica. Als teksten koos ik Huygens' Cluijs-werck (ed. Zwaan) en
fragmenten uit Hoofts Historien zoals die afgedrukt
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zijn in de bloemlezing Gekast naar de konst (ed. Zwaan, de Kruyter en Groenveld).
Deze vergelijking geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. Ontegenzeglijk
is de beschrijving van HK uitermate representatief. De ‘scherpe-sure saus’ die ik
hier wellicht laat volgen, betreft uitsluitend onderdelen en heeft slechts de intentie
een bijdrage te leveren aan een verbeterde tweede druk. Het hoofdstuk
zinsvermenging (blz. 159-162) (sommigen spreken ook van zinsvervlechting, anderen
van zinsverstrengeling), is te generaliserend opgebouwd; te veel wordt op een hoop
gegooid wat zeker onderscheiden had moeten worden. Na de recente publikaties
daarover van Brachin Een in dubbel opzicht ‘vreemde’ constructie, NTg. 66, (1973)
blz. 59-60; NTg. 67 (1974) 228-234, en Zwaans Hooftiana III Twee prolepsisgevallen
(NTg. 68, (1975) 455-457), zou van HK verwacht mogen zijn, dat die informatie
verwerkt was. De prolepsis die expressiviteit of herhaling uitdrukt, is bijvoorbeeld
niet onderscheiden. Van dat laatste geeft Zwaan enige mooie voorbeelden.
Bovendien zijn de voorwaarden waaronder prolepsis in de zeventiende eeuw
voorkomt, niet genoemd. Of de cursist daarenboven de prolepsis in het volgende
citaat met HK op kan lossen betwijfel ik:
‘Anderen oordeelden, dat van de zwaarigheit wel werk te maaken; doch
niet te wanhoopen was, oft, als yeder, in den dienst der kerke en des
Koninx zich queete naar behooren, men zoude gelukkelyk booven raaken.
(Hooft, cf. Gekast, blz. 38, r. 48-49).
Ook de zinsvermenging in de relatieve bijzin (blz. 161) is te beknopt beschreven.
HK missen hier een kans voor open doel door Zwaans Hooftiana III niet te gebruiken.
Ik denk dat het volgende uitvoerige citaat de cursist een grote dienst zou bewijzen
‘Zodra iemand een relatieve zin opbouwt, waarin hij tevens wil aangeven dat hij wat
in de rel. zin staat, gehoord heeft of gevoeld enz. (verba dicendi, putandi, sentiendi...)
treedt noodwendig prolepsis op, doordat het rel. pron. dat subjekt is van de objektzin
van de rel. bijz....onmiddellijk achter zijn antecedent moet komen, waardoor de
objektzin bij ik hoor, zeg, weet enz. schijnbaar onderwerploos wordt. Aldus: a De
man die 't gedaan heeft,...b Ik hoor dat de
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man 't gedaan heeft. c De man die ik hoor dat het gedaan heeft,...(vervlechting door
b tot rel. bijzin te maken; daarbij ‘verspeelt men onherroepelijk het (demonstr.)
onderwerp van de objektzin bij ik hoor, dat immers als relativum achter de man moet
komen en kweekt een objektzin, waarvan men het onderwerp moet opdiepen uit
het voor die objektzin staande brok van die rel. bijzin’.
HK zouden na een vergelijkbare explicatie als boven hun voorbeeldenbestand
wat praktischer dienen op te bouwen. Op blz. 161 vond ik geen bewijsplaatsen die
te vergelijken zijn met de navolgende voorbeelden:
Mij steeckt maer eene doorn, die 'k wouw mij niet en stack:

(Cluijs-werck 87)
Eij lieve, belght U niet dien 't schijnt ick bij gevall
Met sulcken toenaem tot Uw oneer overvall

(Cluijs-werck 515)
Ende, gemerkt het geen in deezen aan U is hangende, samt de
geneeghenheit om my lust en dienst te doen, waarmeede ik vertrouw,
dat ghy hier aan zult te koste leggen; last ik U, en verzoek ernstelijk, dat
ghy...
(Hooft, Gekast 32, r. 50 e.v.)
Een uitvoerige bespreking van het door HK genoemde PP (Praktijk Probleem)-geval
zou ook zeker gewenst zijn: vgl. in dit verband het voorbeeld van een prolepsis in
een relatieve aansluiting bij Zwaan o.c. 457.
Met betrekking tot frequent voorkomende constructies met nevenschikking, de
valentie van werkwoorden, samentrekking, de participiumconstructies, mag gesteld
worden, gezien ook de enthousiaste reacties van Rotterdamse cursisten, dat HK,
niet alleen de meest voorkomende syntactische verschijnselen geïncorporeerd
hebben, maar er ook in geslaagd zijn deze zo te beschrijven dat de cursisten ze
weten te herkennen. Men kan het betreuren dat dit soort beschrijvingen noodzakelijk
is geworden en dat een gebrek aan kennis van latinistische constructies en van
traditionele grammatica het gezaghebbende, uitputtende handboek verdringt of
moordend beconcurreert, HK hebben vanuit hun praktijk de behoeften van de student
gepeild en diens verlangen naar een
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beschrijving van deze syntactische items opgevat als ‘een Wett van Hooger hands
gebied’.
Ik val HK hier niet lastig met enige weinig frequente constructies die onder hun
lexicale items ontbreken (b.v. de n.c.i.-constructie; voorbeeld van relatieve aansluiting
in a.c.i.-constructie: ‘In 't munten of vermunten van penningen is hy gehouden te
volghen 't geen de Staaten oordeelen der gemeene zaake nutst te weezen’). Ik stel
hun ter afronding slechts nog enkele noodzakelijke vragen:
- Waarom wordt bij de balansschikking niet gesproken over andere
vertaalmogelijkheden (b.v. zonder dat)? Vgl. volgende citaat uit Hofwijck (2190
e.v.):
‘Nu tert ick Rhijn en Maze,
En Dort en Loevestein; nu lijd ick dat men blase
Van Sparen en van Y, jae vande Noorder Zond,
Daer niemand meer gevaers en wedervarens vond,
Als in mijn' volle Vlied; die niet en is te naken,
Men siet'er Schip of Schuyt d'een' d'andere geraken,
Men siet'er Lyn door Lyn geweven, Peerd aen Peerd,
Zeil achter Zeil gereckt, roer tegens roer gekeert;

- Welke editie van Tryntje Cornelis werd gebruikt (Vgl. blz. 167)?
- Waarom wordt bij de participiumconstructie niet ook van disjunct gesproken?
- Waarom wordt van de a.c.i.-constructie onvermeld gelaten dat wij in plaats van
op een objectzin stoten op een lijdend voorwerp plus onbepaalde wijs plus te?
De termen uit de klassieke talen zouden immers worden toegelicht (Inleiding
blz. 11).
- Waarom ontbreekt de anakoloet die toch o.a. in de Historien regelmatig
opdoemt? Een beschrijving daarvan, alsmede van de rol die het betrekkelijk
voornaamwoord daarbij speelt is hier gezien het frequente voorkomen ten
onrechte niet opgenomen. Uit Gekast noteerde ik o.a. de volgende voorbeelden:
‘maar deeze reede wil in den gemeenen man niet, die liever 't leeven,
dan de nooddruft des zelven en zyn vaderlandt verlaaten zal. Waaromme,
ziet ons daar weeder in de noodt van een oorlogh aan te vangen, en
meenighte van menschen, voorneemelyk handwerxlui-
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den, en met hun alle welvaart, ten lande uit te dryven’.
(blz. 66-67, r. 81)
‘All' de ootmoedt, all' de geneeghenheit, all' de tonnen schats, bespaart
uit den nooddruft der goedwillighste gemeente, en verslonden door
uitheemsch oorlogh, zyn klaar vergeeten, en uitgeveeght. 'T welk, hoewel
bitter en beklaghlijk, nochtans waar 't oover te koomen’.
(blz. 73, r. 25-26)
‘De burghers, te zwak om zich reeghelrecht daarteeghens te kanten,
verzoeken 't door een' ommewegh, sluyten winkels en kraamen, en zeggen
niet te koop te hebben, nochte dienvolghends eenighen tol schuldigh te
zyn. Waardoor, nocht bier nocht broodt om geldt te bekoomen weezende;
gaat de kreet alomme op, en de stadt het onderste booven’.
(blz. 93-94, r. 33-35)
‘Zeeker, die alzoo aanging, meldde genoegh zynen toeleg, om schip,
goedt; en volk in 't bederf te brengen. Waarop de Nederlandsche de
Stenden des Ryx verzochten te letten, en den brandt te helpen lesschen,
die anders geschaapen waar, gantsch Duytslandt in asch te leggen’.
(blz. 205, r. 45)
- Waarom wordt sub ellips (5.6.8.) niet gezegd wat daaronder wordt verstaan?

Aan de Instructiegrammatica voegden HK een tweetal bladzijden Gebruikte Termen
toe. De ‘opnamepolitiek’ hiervan is niet duidelijk. Absolute constructie, absolute
genitivus en dativus, a.c.i., relatieve aansluiting, schijnbare conjunctief, schijnbare
buigingsuitgang, temporele aansluiting om maar enkele gebruikte termen te noemen,
ontbreken. Een index verborum van de behandelde woorden (zoals menig, sommige,
al), zou zeer nuttig geweest zijn. Wij moeten het voorlopig zonder stellen.
Het Register bij de Instructiegrammatica zal in de vertaalpraktijk zijn bruikbaarheid
moeten bewijzen. De numerieke verwijzingen naar de paragrafen in de grammatica
vertonen nog al wat onnauwkeurigheden; m.i. moeten HK inschakeling van de
computer bij dit soort werk toch maar eens overwegen. Daarnaast werken de talrijke
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verwijzingen naar de paragrafen 1.2. Woordtekens, 1.3. Gebruik van hoofdletters,
1.4. Spellingsvarianten en 1.5. Vormvarianten averechts.
Samenvattend: ondanks enige kritische opmerkingen, wil mijn bespreking
uitsluitend duidelijk maken dat HK met dit boek beantwoord hebben aan het doel
dat zij zich stelden, t.w. het ten behoeve van studenten Nederlands beschrijven van
grammaticale structuren die niet overeenstemmen met die van het algemeen modern
Nederlands. De meeste waardering heb ik voor de beschrijving van interpunctie en
syntactische items. Tegen de behandeling van verbuiging en vervoeging heb ik
fundamentele bezwaren: er dient in die hoofdstukken drastisch beperkt te worden.
Ik betreur het ten slotte dat geen aandacht besteed is aan enige typische
woordvormingsregels en dat een lijst met aanbevolen tekstuitgaven waarmee de
student zich verder kan bekwamen ontbreekt. Voorts ben ik van mening dat de
Inleiding in deze vorm niet gehandhaafd kan blijven.
Er bestaat geen enkele twijfel aan dat HK de grootste waardering voor hun werk
zullen ontvangen van de groep voor wie zij het boek bestemden. De studenten
zullen hun, geïnspireerd door Een goed predikant Van Huygens, toedichten:
‘...laet dijn' verkoren kudden
De vruchten dijns Verbonds van sulcke tacken schudden,
Sendt knechten in deze Oogst van des' en beter stof,
Ons wel-zijn hanghter aen, en daer aen dijne lof’.

Pasen 1980

Adres van de auteur:
Zonnebloem 9
2317 LK Leiden
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Boekbeoordelingen
G.A. Bredero's Schyn-heyligh. Ingeleid en toegelicht door Dr. E.K.
Grootes. Met de tekst van P.C. Hoofts Schijnheiligh. Tjeenk
Willink/Noorduijn, s'Gravenhage (sic), 1979. 520 pp.
Voor de eerste maal is thans in een uitgave van het verzameld werk van Bredero
de Schyn-heyligh opgenomen, het in 1624 verschenen blijspel, dat de berijming is
van Hoofts prozavertaling van Pietro Aretino's l'Hipocrito. Voor dit nieuwe deel in
De Werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero behoorde niemand anders dan E.K.
Grootes als tekstbezorger op te treden. Zijn proefschrift, Dramatische structuur in
tweevoud, was immers gewijd aan een vergelijkend onderzoek van Aretino's comedie
en Hoofts in handschrift bewaard gebleven vertaling ervan.
Grootes' vertrouwdheid met de materie en de daarvoor vereiste methoden van
onderzoek blijkt in deze editie van Bredero's berijming o.a. in de glasheldere inleiding.
Ik denk aan het exposé betreffende het auteurschap. In de vorige eeuw hebben
sommigen het nodig geoordeeld, de Schyn-heiligh uit de lijst van Bredero's werken
te schrappen. De aan de auteurskwestie gewijde paragraaf in Grootes' inleiding is
bijzonder instructief dankzij de zorgvuldige afweging van de mogelijke
beslissingsprocedures en van de argumenten pro en contra; een staaltje van
methodische aanpak en zuivere redenering inzake een auteurschapskwestie. Tegelijk
toch ook m.i. de definitieve afrekening met een 19de-eeuws misverstand. Zakelijk
en met gevoel voor de waarde en onwaarde van argumenten bouwt de inleider zijn
betoog op. Het voert tot de conclusie, dat er ‘geen duidelijke argumenten zijn om
aan Bredero's auteurschap te twijfelen’ (blz. 20). Grootes toont hier en overal een
voor hem karakteristieke combinatie van omzichtigheid en doortastendheid.
In een volgende paragraaf behandelt de inleider de eigen aard van Bredero's
berijming. Niet alleen Hoofts vertaling, ook de oorspronkelijke Italiaanse comedie
is in proza geschreven. De voor-
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standers van proza op het toneel voerden het argument aan van de natuurlijkheid.
In de Nederlandse letterkunde van die tijd is geen spoor van het twistpunt - poëzie
of proza op de planken - terug te vinden. Grootes verklaart dat uit de ‘late start’ van
de Nederlandse renaissance (blz. 21). De strijd was toen elders in Europa al beslist
ten gunste van de versvorm. Ook het kader waarbinnen het drama zich in het begin
van de 17de eeuw bij ons moest ontwikkelen, nl. dat van de rederijkerskamers,
werkte naar Grootes' opvatting het behoud van de poëtische vorm in de hand.
De vergelijking van Bredero's berijming met Hoofts prozatekst (voor de lezer
makkelijk gemaakt: de beide teksten zijn parallel afgedrukt) laat zien, dat de berijmer
heel sterk steunt op zijn bron. Bijna steeds is een van de twee rijmwoorden op Hoofts
proza gebaseerd. De berijmer maakt de tekst in het algemeen omslachtiger, b.v.
door tautologische uitbreidingen en herhalingen. Grootes ziet evenwel terecht ook
positieve kanten aan de grotere woordenrijkdom i.v.m. de functie van de tekst op
het toneel. De acteurs krijgen er voor de vormgeving aan hun rol wat meer
mogelijkheden door, en de toehoorders zijn met de grotere duidelijkheid gediend.
Onder de amplificaties die Grootes noemt komt ook r. 645 te berde. Bredero
schrijft daar ‘onder soo vele, soo veel bekommeringhen’, waar Hooft had ‘onder soo
veel becommeringen’. Grootes spreekt van een ‘zinloze herhaling’ (blz. 23). Ik geloof,
dat hij hier even uitglijdt. Wie zal uitmaken of een herhaling zinloos is? Ze is er
eenvoudig, en in Grootes' eigen trant ben ik geneigd te stellen, dat de acteur die de
claus in kwestie moet zeggen er een effectief middel in aangereikt krijgt om emotie
tot uitdrukking te brengen. Maar behalve dat is het goed mogelijk, dat de berijmer
hier, nota bene, een plaats uit Granida imiteert, te weten de eerste woorden van
het vierde bedrijf, waar de voedster haar verslag van de verdwijning van Granida
begint met uit te roepen: ‘Onder soo veel, soo veel cieraden eel en braef // Vant
menschelijck geslacht...’ (r. 1193-94). Het komt me voor, dat deze woorden Bredero
door het hoofd speelden, toen hij Hoofts wending in de Schijnheiligh ‘herhaalde’.
Het oordeel over de literaire waarde van Bredero's berijming was bij degenen die
hem het spel ontzegden nogal negatief. Zo ook in de
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bekende literatuurgeschiedenissen. Grootes komt tot een ietwat genuanceerder
taxatie. Hij ziet de zwakke kanten heel wel (onbeholpen uitdrukkingswijze,
omslachtigheid), maar de speelbaarheid is, als gezegd, door de uitbreidingen zeker
toegenomen. Het werk zoals we het kennen was voorts blijkbaar niet helemaal
gereed, vgl. de niet berijmde passages in de gedeelten waar de dokter aan het
woord is. Behoefte aan repertoire voor de Nederduytse Academie heeft wellicht tot
haastwerk aangezet en ook kan Bredero's onverwachte dood oorzaak zijn van de
onvolmaakt gebleven vorm.
Waar de inleider betoogt, dat de intrigue van l'Hipocrito niet getypeerd hoeft te
worden als ‘verward’ ben ik geheel door hem overtuigd. Aretino bouwt welbewust
een samenstel van verwikkelingen op en dat versterkt het komische effect. Inderdaad
kan, naar ik denk, een bekwame regie het complexe spel als een amusant geheel
op het toneel zetten. Tenslotte zijn de motieven (terugkeer van een tweelingbroer
etc.) door hun stereotypie makkelijk herkenbaar.
Ook over andere aspecten van Bredero's werk, b.v. de thematiek, levert Grootes
interessante beschouwingen, indringend en geserreerd. Uitvoerig verantwoordt hij
de tekstkritische problematiek waarvoor de Schyn-heyligh de onderzoeker plaatst.
De lezer geeft zich graag aan zijn behoedzame aanpak gewonnen. Door de
beschikbaarheid van Bredero's bron zou men licht in de verleiding komen, corrupte
plaatsen of wat daarop lijkt met behulp van Hoofts proza te ‘verbeteren’. Maar zo'n
gebruik van de bron is hachelijk: al gauw zou men daarbij de vrijheid van de berijmer
om zijn tekst op te bouwen over het hoofd kunnen zien. Alleen waar de tekst evident
oninterpreteerbaar is en de fout aan de hand van de tekstgeschiedenis verklaard
kan worden, beproeft de editor een emendatie op de tekst van 1624.
De annotatie verklaart in ruime mate wat voor de 20e-eeuwse lezer verklaring
behoeft. Ik heb een enkele kanttekening geplaatst.
De regels 237-38
Maer wat ist! draeght een vorst of machtigh man te Roomen,
En set hem onsacht neer, ghy sult danckloos t'huys komen.

bevatten naar het lijkt een klassieke topos. Men vergelijke het volgende puntdicht
van Huygens (Ged. VII, blz. 157; van 27-2-1668):
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Servire gratis est nefas, et ingratis.
Hebt den ondanckbaren uw gansche levens dagen
Op arm en schouderen door dick en dun gedragen,
En sett hem eens hard neer,
Daer 's all de danck om veer.

Deze parallel versterkt het vraagteken, dat Grootes plaatst in zijn aantekening bij
het woord draeght: ‘in een draagstoel?’ - er valt vermoedelijk aan dragen ‘op arm
en schouders’ te denken, en verder aan een langdurig dragen en dan een een keer
onzacht neer zetten.
De ‘fransche snee’ in r. 272 vat ik niet op als ‘versbouw’, maar als ‘middenrust,
cesuur, zoals in de Franse alexandrijn gebruikelijk’.
De Sophismata van de Doctoren van Leuven in r. 990, door Bredero, niet-latinist,
zelfstandig toegevoegd (vgl. ook blz. 49), zouden wel eens uit Marnix' Byenkorf
overgevlogen kunnen zijn, vgl. het begin van de ‘Wtlegginghe’, eerste Capittel, in
de bloemlezing Ornée-Strengholt in het KLP, blz. 156. Via de lectuur van zo'n
populair geschrift kwam er toch heel wat Latijn onder de ogen van niet klassiek
geschoolde lezers.
Als een der knechts in r. 1229 muzikale neigingen begint te vertonen, voegt zijn
makker hem toe:
‘Wel wanneer sult ghy doch na miester PIETER gaen streven’ (r. 1230). Aan deze
meester Pieter wijdt Grootes op blz. 500 een uitvoerige aantekening. Hij besluit met
de opmerking, dat men i.v.m. het zingen van Quistijt ook nog aan een zangmeester
zou kunnen denken. M.i. zit hij hiermee op het juiste spoor. Laten we allereerst
vaststellen, dat het Hooft is die de naam introduceert in zijn prozavertaling. Verder
moeten we ons herinneren, dat Hoofts (eerste) vrouw, Christina van Erp, leerlinge
was van de grote musicus Jan Pietersz Sweelinck. Deze heette in de wandeling Mr.
Pietersz, naar we zonder waaghalzerij kunnen veronderstellen. In dit verband is het
niet zonder belang, te constateren, dat Bredero de naam Pieter heeft, maar Hooft
Pieters. Hooft zou dus Sweelinck kunnen bedoelen. Een andere mogelijkheid is,
dat Bredero denkt aan Sweelincks leerling, de blinde Mr. Pieter de Voys, die we
ook bij Huygens eni-
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ge keren tegenkomen als bijzonder begaafd musicus. Deze was in 1604 van
Amsterdam naar Den Haag verhuisd (zie Huygens, Ged. IV, blz. 260-61). Als Bredero
(evt. ook Hooft) deze muziekmeester bedoelt, kan met zijn naam bovendien Haagse
couleur locale zijn aangebracht. Hooft en Bredero localiseren de gebeurtenissen
namelijk in de hofstad.
Wouters woorden ‘Ick salder gien land om koopen’ (r. 2214) worden door Grootes
niet toegelicht. De wending is interessant, ook omdat ze een parallel is van
Spaansche Brabander, r. 345 (vgl. in de editie van Stutterheim blz. 337). Gezien de
voorafgaande vraag van Slockspeck zal Wouter wel willen zeggen: ‘ik geef mijn
geld makkelijk uit, ik pot het niet op zodat ik er land voor zou kunnen kopen’.
Ten besluite wil ik zeggen, dat ik niets dan lof heb voor deze editie, de eerste
moderne uitgave van de Schyn-heyligh. De uitvoering is, zoals we van De Werken
van Gerbrand Adriaensz. Bredero gewoon zijn, royaal en aantrekkelijk.
Heiloo, maart 1980
L. STRENGHOLT

A.M.J. van Buuren, Der minnen loep van Dirc Potter. Studie over een
middelnederlandse ars amandi. Hes publishers, Utrecht, 1979; 449 blzz.,
ing.: f. 60, -.
Der minnen loep, ‘een der belangrijkste, representatieve dichtstukken uit onze latere
middeleeuwen’ (Van Mierlo), werd waarschijnlijk in 1411-1412 te Rome door Dirc
Potter, ca 1370-1428, geschreven. Na een veelszins interessante proloog behandelt
de haagse ‘scriver’ en diplomaat in vier boeken de minne aan de hand van talrijke
liefdesgeschiedenissen - waarvan hij er 57 navertelt -, ontleend aan de bijbel, de
1
klassieke litteratuur en andere bronnen .

1

Vid. voor de bronnen der verhalen vooral: J. te Winkel, Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd II (= De ontwikkelingsgang der
2

Nederlandsche Letterkunde , II), Haarlem, 1922, p. 129vv (herdruk: Utrecht-Leeuwarden,
1973). Het hoofdstuk over Dirc Potter en Der minnen loep door Te Winkel (o.c., p. 119-135)
blijft het beste dat over de auteur en zijn werk tot 1979 in het Nederlands werd gepubliceerd.
Jammer is, dat hem de studie van Karl Bartsch, Albrecht von Halberstadt und Ovid im
Mittelalter, Quedlinburg usw. 1861 onbekend is gebleven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

67
Boek I bespreekt de gecke, d.i. onverstandige, minne. Boek II behandelt de goede
minne, gekenmerkt door trouw, gelijkheid, edelheid en kuisheid. Deze minne omvat
vier graden: het zien ‘opter straten’, het minnekozen ‘inden gairde’, het kussen en
omhelzen in eer en deugd ‘daerboven, in die camere’, de coïtus ‘opten bedde’. Het
laatste stadium acht de auteur niet wenselijk te bereiken in het kader van de goede
minne, omdat deze daardoor verontreinigd wordt. Elk der vier graden dient te worden
beheerst door een der kardinale deugden, resp. ‘mate’, ‘wijsheit’, ‘starcheit’ en
‘rechtveerdicheit’. In het IIIe boek handelt Potter over de ongheoerlofde minne in
allerlei vorm: homosexualiteit, bestialiteit, sexuele relaties met verwanten,
verkrachting, liefde voor joden en voor heidenen. Boek IV heeft de gheoerlofde
minne, de huwelijkse liefde, tot onderwerp. Het werk werd uitgegeven door P.
Leendertz Wz., Leiden, 1845-1847; enige publicatie over Der minnen loep als werk
verscheen tot nu toe niet.
De hier te bespreken monografie - waarop de auteur tot doctor in de letteren aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde - is ‘een studie over Dirc Potters Der
minnen loep als ars amandi’. De kernhoofdstukken 5 en 6 bevatten ‘de resultaten
van een onderzoek naar de herkomst van Potters liefdesconcepties, op basis van
een analyse van de tekst, en van een verkennend onderzoek naar de demonstratieve
verhalen die de ars amandi toelichten’ (p. 1). De hoofdstukken 1-3 dragen een
compilerend karakter en geven resp. een overzicht van de stand van zaken m.b.t.
het Potteronderzoek (1), van het litteraire klimaat waarin het gedicht thuishoort, i.c.
2
van de antieke en middeleeuwse artes amandi en verhalenbundels (2), en een
ontleding van de middeleeuws traditioneel gestructureerde proloog, I, 1-324 (3).
Hoofdstuk 4 brengt een uitvoerige en minutieuze ‘samenvatting van Der minnen
loep en bespreking van de voor-

2

Aandacht schenkt de auteur aan de volgende artes amandi, resp. verhalenbundels: Ovidius'
Ars amatoria en Remedia amoris, Andreas Capellanus' De amore libri tres, de artes amandi
in de volkstaal, de pseudo-ovidiana, de zgn. Minnereden en de minneallegorieën (de Roman
de la Rose); Boccaccio's Decamerone en De mulieribus claris, Chaucers Legend of good
women en Canterbury tales, Gowers Confessio amantis, de Ovide moralisé, Ovidius'
Metamorphosen en Heroïdes.
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naamste thema's’. Het slothoofdstuk 7 biedt enige afrondende beschouwingen over
structuur en bronnen, conclusies en desiderata. Een ‘summary’, noten, litteratuurlijst
en register completeren het boek.
Uit de confrontatie van Der minnen loep met de klassieke en middeleeuwse artes
amandi en verhalenbundels volgt, dat geen van deze als bron van Der minnen loep
in aanmerking komt; wel voert het onderzoek tot de conclusie ‘dat er nogal wat
Ovidiaans materiaal in Der minnen loep is gebruikt’ (p. 77). Uit de analyse van de
proloog concludeert de auteur, dat het Potters intentie is geweest voor de jeugd
(vid. I, 178) de goede, reyne, rechte minne te behandelen, de liefde tussen een man
en een vrouw als ‘een hechte vriendschapsband in de beste tradities van de klassieke
oudheid en de christelijke voortzetting daarvan, waarbij overigens de normale
menselijke cupiditas wordt inbegrepen’ (p. 98-99). Uit de vermelde dichternamen
in I, 146-158 - welke nomenclatuur duidelijk aan Ovidius' Ars amatoria is ontleend
- blijkt de nauwe verwantschap met Ovidius: Potter ‘presenteert zichzelf in zeker
opzicht als een nieuwe Ovidius’ (p. 108). De samenvatting van Der minnen loep
doet zien, dat aan het werk een duidelijk schema ten grondslag ligt, dat echter door
de talrijke en lange exempla en de excursiones wordt geschaad (p. 189).
In het kernhoofdstuk 5 schetst de auteur de invloed van de middeleeuwse
Heroïdescommentaren, de Accessus ad auctores, op de liefdesconcepties in Der
3
minnen loep . Als ik goed zie, voert hij voor deze beïnvloeding een drietal argumenten
aan. 1. In de genoemde commentaren vindt men onder de intentio auctoris steeds
een indeling in paren en tritsen. Onder de aangehaalde passages is vooral het
volgende citaat frappant: ‘Intentio sua commendare quasdam a licito amore...alias
reprehendere ab illicito...alias etiam reprehendere a stulto amore’ (p. 201), gec. naar
E.H. Alton, ‘Ovid in the mediaeval schoolroom’, in: Hermathena 94 (1960), p. 70.
De hier

3

De auteur is op het spoor gezet van de middeleeuwse schoolcommentaren door een opmerking
bij Bartsch, o.c., p. XVCI-XCVII: ‘Sowohl der deutsche als der niederländische Dichter hatten
daher wohl einen commentierten Ovid vor sich, aus dem sie die weitere Ausführung nahmen...’
(cursivering van mij, G.Z.).
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gebezigde termen amor stultus, amor illicitus en amor licitus stemmen op niet
misteverstane wijze overeen met Potters indeling in ghecke, ongheoerlofde en
gheoerlofde minne. 2. De door Potter aan de Heroïdes ontleende verhalen worden
ter demonstratie daar ingevoegd, waar deze volgens de intentio auctoris thuishoren
(p. 204). 3. Soms treft men overeenkomstig woordgebruik in Der minnen loep en
de middeleeuwse commentaren aan en wel ‘steeds in eenzelfde soort context’ (p.
211). Bij de uitwerking van de stof heeft Potter bovendien gebruik gemaakt van
Ovidius' artes amandi, meer van de Ars amatoria dan van de Remedia amoris.
Daarbij heeft hij steeds gelet op het functionele van het antieke materiaal m.b.t. het
eigen werk (ook hier wel via de middeleeuwse commentaren).
De tweede component van Der minnen loep, de ‘demonstratieve verhalen’, wordt
in het zesde hoofdstuk besproken op basis van een globale analyse van een vijftal
4
verhalen . De afwijkingen in de verhalen t.a.v. de traditionele overlevering moeten
volgens dr. Van Buuren niet worden toegeschreven aan ons onbekende bronnen,
maar aan het feit dat deze verhalen de theorie exemplarisch toelichten, waarbij
opnieuw de middeleeuwse Ovidiuscommentaren een rol hebben gespeeld. Enkele
opvallende veranderingen - die binnen het geheel van Der minnen loep meestal
noodzakelijk waren - zijn de perspectiefwijziging in de verhalen bewerkt naar de
Epistulae Heroïdum, de concentratie op het essentiële met verwijdering van het
overbodige of niet adequate, de demetamorfosering van de verhalen ontleend aan
Ovidius' Metamorphosen.
In het slothoofdstuk behandelt de auteur allereerst de goede minne als
liefdesconceptie in boek II van Der minnen loep. Hoewel de goede minne niet als
zodanig in de middeleeuwse Heroïdescommentaren wordt gevonden, ziet hij hierin
geen nieuw element, maar een uitbreiding van een al aanwezig bestanddeel: ‘de
gheoerlofde minne -

4

De analyse betreft de verhalen over Phyllis en Demophon (I, 325-453) = Epist. Heroïdum 2,
Jason en Medea (I, 522-722) en Jason, Medea en Creusa (IV, 495-584) = Epist. Heroïdum
12 en Metam. VII, 1-158/297-349, Iphis en Anaxarete (I, 1179-1246) = Metam. XIV, 698-771,
Suzanna (II, 2477-2584) = Daniël 13, 1-64 (naar de Vulgata), Cydippe en Aconcius (II,
2615-2701) = Epist. Heroïdum 20 en 21.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

70
in concreto het huwelijk - is de vierde en hoogste trap van de goede minne - de
voorhuwelijkse liefde tussen man en vrouw (jongeman en meisje) - die zelf drie
trappen kent’ (p. 288). De vier ‘gradus’ in de goede minne doen het patroon van de
‘linea amoris’ herkennen, in de litteraire traditie de ‘quinque lineae amoris’: visus,
allocutio, tactus, osculum en factum. Of het vier graden-patroon nu een eigen variant
van Potter is, dan wel invloed van Andreas Capellanus' De amore libri tres met zijn
vierdeling verraadt, vermag dr. Van Buuren niet te zeggen: terminologisch en
inhoudelijk zijn er verschillen. Behalve in aantal vertonen de graden bij Potter meer
verwantschap met de traditionele ‘quinque lineae amoris’ dan met Capellanus. In
afwijking van de klassieke conceptie ging het Potter in Der minnen loep om het
huwelijk en de weg daarheen: ‘hij wilde...het christelijk patroon van vrijen en trouwen
aanbrengen’ (p. 295). Een - oppervlakkige - relatie tussen Capellanus' tractaat en
Der minnen loep is er wellicht t.a.v. de figuur van Potters ‘heelghesel’, de ‘goede,
heymelike vrient’ en Capellanus' ‘secretarius’, al kan men hier ook aan invloed van
Ovidius denken.
Overtuigend heeft dr. Van Buuren de school als de belangrijkste cultuurhistorische
achtergrond van Der minnen loep, blijkend uit de invloed van de middeleeuwse
commentaren op klassieke schrijvers - de Accessus ad auctores -, in het bijzonder
van de Heroïdescommentaren, aangewezen. Daarbij komt tevens het eigene in
Potters dichtwerk naar voren, al had dit mogelijk wat meer geaccentueerd kunnen
worden. Ik veronderstel dat de auteur dit voorzichtigheidshalve heeft nagelaten: wat
eigen inventio lijkt, kan bij voortgaand onderzoek toch op ontlening of traditie blijken
te berusten. Waardevol is eveneens de ‘verkenning’ van de liefdesgeschiedenissen
waarvan het arrangement zodanig is, dat zij optimaal binnen het gehele werk
functioneren. De verklaringen voor de afwijkingen in deze verhalen t.o.v. de bronnen
zijn alleszins aannemelijk. Dat de graden der goede minne meer bekendheid met
de traditionele ‘linea amoris’ tonen dan met het tractaat van Capellanus, volgt m.i.
reeds uit de overheersende invloed van Ovidius. Ik ben geneigd - meer dan de
auteur - elke invloed van Capellanus af te wijzen, mede op grond van het karakter
van Der minnen loep. In de interpre-
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tatie van Potters ‘gedicht’ en van de functie der liefdesgeschiedenissen verschil ik
met de auteur van deze monografie.
De liefdesgeschiedenissen karakteriseert dr. Van Buuren m.i. ten onrechte als
‘demonstratieve verhalen’, waarvan de functie is de theorie naar middeleeuws
gebruik toe te lichten. Deze interpretatie legt de nadruk op de theorie, wat m.i. in
tegenspraak is met de opdracht die Venus aan de dichter verstrekt (vid. I, 101-134):
zij zal hem de liefdesgeschiedenissen der dichters ‘in den sinne gheven’, die hij
moet navertellen en uiteenzetten ‘hoedanich is der minnen loep’, opdat ‘vrouwen,
ridderen ende knechten daerby mochten leren wat liefte is ende wat minne sij’. Niet
de theorie is derhalve primair, maar de merendeels geschreven liefdeshistories.
Het verdient een onderzoek, of Potter met Der minnen loep misschien een imitatio
van Ovidius' Heroïdes heeft willen geven, uitgebreid met andere
liefdesgeschiedenissen, gerecomponeerd, en geadapteerd naar de middeleeuwse
schoolcommentaren. Wat in deze commentaren uiteraard was gescheiden, wordt
in Der minnen loep geïntegreerd: intentio auctoris en ‘verhaal’ zijn een intrinsiek
geheel. Ik zou de formulering van de auteur omtrent de verhouding van beide
componenten in Potters werk willen omkeren: de ‘verhalen’ worden toegelicht door
de ‘theorie’ overeenkomstig de Accessus ad auctores, zoals ook indeling van het
‘gedicht’ en plaatsing der ‘histories’ - een term die ik verkies boven ‘verhaal’, daar
Potter de liefdesgeschiedenissen waarschijnlijk niet als fictief heeft beschouwd,
maar als ‘waarachtig’ - overeenkomstig deze commentaren is.
Voortvloeiend, naar ik aanneem, uit de visie op de liefdesgeschiedenissen als
‘demonstratieve verhalen’ is de kwalificering van Der minnen loep als ars amandi,
waarin de huwelijkse liefde en de voorbereiding daarvan worden beschreven. Hoe
moet ik dan de functie van boek I en III zien? De interpretatie, dat deze boeken
‘antithetisch tegenover de boeken II en IV (staan)’ (p. 306), ten einde door deze
‘onjuiste wijzen van liefhebben aan de kaak te stellen’ te bereiken, dat ‘de goede
minne des te meer tot haar recht komt’ (p. 188), bevredigt niet. Eerder komt het mij
voor, dat het Potters intentie is geweest een werk te dichten over de diverse
liefdesrelaties bij de mens op basis van bijbelse, klassieke en ‘eigentijd-
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se’ geschiedenissen: een cursus amoris (Te Winkel) of een compendium amoris
(Ingeborg Glier). Alleen t.a.v. boek II over de goede minne zou men met enig recht
van een ars amandi kunnen spreken. Cf. in dezen ook de proloog (I, 221-252), waar
Potter na de caritate en de amor naturalis te hebben besproken, vervolgt:
Van deser minne laet ic staen
Ende wil vander ander spreken,
Die menich herte heeft doen breken,
Hoe vele wonders dat si werct,
250 Als een yghelic siet ende merct.
Soe dat dit boecskijn heten moet
Der Minnen loep, dat donct my guet.

(Der minnen loep = niet: de wijze waarop de liefde ontstaat en toeneemt,...de
ontwikkelingsgang der liefde, zoals MNW 4, i.v. loop 4), 775 verklaart; de betekenis
is eerder verwant aan loop in de loop der rivieren of mogelijk in zijn gedachten de
vrije loop laten). De op dit gedeelte van de proloog volgende passage over de ‘rechte
mynnentlike minne’ mag m.i. niet op de bedoeling van het werk in zijn geheel worden
betrokken. Terloops merk ik nog op, dat de Venus-figuur - gezien de inhoud van de
vier boeken van Der minnen loep - moeilijk als de ‘goede’ Venus, de Venus van het
huwelijk, valt te interpreteren; wij moeten hier toch wel de voorkeur geven aan de
‘dubbele’ Venus, de ‘goede’ en de ‘slechte’ (p. 103-104). Dat het Potters opzet
geweest zou zijn ‘het christelijk patroon van vrijen en trouwen aan (te) brengen’ (p.
295) gaat mij te ver. Het ‘christelijke’ komt - als wij de indeling der
liefdesgeschiedenissen naar de Accessus ad auctores ter zijde laten - nog het
duidelijkst naar voren in de splitsing van de amor licitus in goede en gheoerlofde
minne, waarbij de coïtus in wezen beperkt wordt tot het huwelijk. Dat voor Potter
de goede minne ‘culmineert’ in de gheoerlofde minne betwijfel ik; daarvoor scheidt
en onderscheidt hij beide te zeer. De goede minne is m.i. de buitenhuwelijkse liefde,
waarbij een beheerste cupiditas de amicitia ‘lichamelijk’ maakt.
Al verschil ik met dr. Van Buuren in interpretatie van Potters gedicht, dit verhindert
mij niet zijn studie als een belangrijke bijdrage
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in het Potteronderzoek te verwelkomen. Ik wens de auteur toe, dat hij zijn onderzoek
van Der minnen loep mag voortzetten op de door hem aangeduide desiderata, wat
kan leiden tot een nieuwe kritische uitgave van het gedicht.
4 augustus 1980
G.C. ZIELEMAN

K. van der Horst, Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus
(1602-1648). Assen, Van Gorcum, 1978. VI, 214 pp. (= Respublica literaria
neerlandica. 3.) Prijs: ƒ 75, -.
Na de inventarissen op de correspondentie van Lipsius (1968), Rivet (1971), J.F.
Gronovius (1974) en Th. Canterus (1978) ligt thans voor ons die op de briefwisseling
van Caspar Barlaeus, filoloog en neo-Latijns dichter.
Het is zeker mogelijk over dit soort boeken zwaarwichtige discussies te voeren
en alles heel principieel te beschouwen. Ik geloof niet dat ik hier aan zoiets moet
beginnen, want ik ben sterk geneigd aan dit soort boeken een groot nut toe te
kennen. Ieder die zich bezig houdt met de bestudering van de Respublica literaria
zal het toejuichen dat hem of haar het moeizame werk de brieven bijeen te brengen
van zijn of haar ‘held’ uit handen is genomen, al was hij of zij niet geheel hulpeloos.
In de Universiteitsbibliotheek te Leiden wordt immers het zogenaamde apparaat
Molhuysen bewaard, waarin brieven uit gedrukte werken zijn geregistreerd. (Het
valt zeer te betreuren dat het apparaat niet bijgehouden is en dat er geen lijst bestaat
waaruit blijkt welke uitgaven geëxcerpeerd zijn.) Het verschil met de thans
gepubliceerde inventarissen springt in het oog: deze bevatten ook ongedrukt
materiaal, achter welks bestaan men pas kan komen na een ware odyssee langs
bibliotheken en archieven, in binnen- en buitenland.
De samenstellers van dergelijke inventarissen verdienen meer of minder lof,
naarmate zij hun werk goed gedaan hebben. Goed dient men hier te beoordelen
naar twee factoren: compleetheid en nauwkeurigheid. Om met het eerste te beginnen:
bijna altijd is het
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recensenten mogelijk gebleken aanvullingen te geven. Voor de samensteller is dit
natuurlijk jammer (en behoort het verheugend te zijn), maar, zolang dit binnen de
perken blijft, is de samensteller weinig te verwijten. Vooral in dit werk kan niemand
alles weten en zolang een score van volledigheid van 90% is behaald mag naar
mijn mening iedereen tevreden zijn. Met de nauwkeurigheid is het anders gesteld.
Overschrijffouten en andere fouten zijn niet te tolereren daar ze met wat meer
zorgvuldigheid en extra controle te voorkomen waren geweest.
Van der Horst is geen van bovengenoemde feilen aan te wrijven. Het is
verheugend dat wij naast F.F. Bloks voortreffelijke boek over Barlaeus als
melancholicus nu ook deze index op zijn brieven bezitten. Nergens kan men, met
uitzondering van zijn werken natuurlijk, het belang van een republikein der letteren
zo duidelijk uit aflezen als uit zijn correspondentie.
Nu iets over het boek zelf. Het begint met een puntsgewijze biografie van en een
bibliografie over Barlaeus, die wordt gevolgd door een uiteenzetting van de methode
volgens welke de brieven zijn geïndiceerd. Deze wijkt niet af van het beproefde
systeem van Gerlo-Vervliet in hun Lipsius-inventaire. Na ‘Fonds d'archives et de
bibliothèques’ en ‘Abbréviations des imprimés’ komt de chronologische lijst (pp.
21-157). Twee indices sluiten het werk af, een op de incipits der brieven (pp. 158-207)
en een op de namen der correspondenten (pp. 208-214).
Drs. Van der Horst heeft een voortreffelijk werk verricht dat in accuratesse gunstig
bij zijn voorgangers afsteekt. Het ware zeer te hopen dat hij of anderen op dezelfde
voet met dit nuttige werk doorgaan. Misschien zouden neerlandici, door dit voorbeeld
aangespoord, eens kunnen overwegen iets dergelijks op hun vakgebied aan te
pakken.
R. BREUGELMANS
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Philologia Frisica Anno 1978. Lêzingen en neipetearen fan it achtste
Frysk Filologekongres oktober 1978. Fryske Akademy - Ljouwert - 1979.
Nr. 569. ƒ 27,50; leden en donateurs van de Fryske Akademy ƒ 25,00.
Het steeds in omvang toenemen van het verslagboek dat de gedrukte teksten van
de lezingen en van de discussies erna bevat, bewijst dat de belangstelling voor de
Friese filologencongressen, door de Fryske Akademy om de drie jaar georganiseerd,
sedert het eerste congres in 1956 niet vermindert. De 64 bladzijden van het eerste
congresboek zijn nu toegenomen tot 194. Veelmeer dan een overzicht van de acht
gehouden voordrachten kan men in deze aankondiging van het in 1979 verschenen
boek niet verwachten.
Hoewel de bedoeling voorgezeten had, dat de sprekers zich zouden beperken
tot een bepaald thema, hebben verschillende inleiders van hun vrijheid gebruik
gemaakt en ook buiten het gestelde kader hun onderwerp gezocht.
Het congresthema Tusken Frysk en Nederlânsk werd ingeleid door prof. Entjes,
hoogleraar-directeur van het Nedersaksisch Instituut te Groningen. Hij sprak in het
Nederlands en wees er op, dat er tussen het Nederlands en het Fries een soort
niemandsland gelegen is, waarin de interacties tussen de beide talen zich afspelen
met voor beide binnen het Friese territoir interessante verschijnselen. Het Fries is
cultuurtaal in Friesland, maar niet op dezelfde wijze als het Nederlands in Nederland
dat is. Wel heeft het Fries zich een zelfstandigheid tegenover het Nederlands weten
te veroveren, welke door geen enkele andere streektaal binnen de Nederlandse
grenzen verkregen is. Prof. Entjes wees erop, dat het Fries als cultuurtaal gegroeid
is uit het Fries als literatuurtaal. De schepping daarvan is in de 17e eeuw begonnen,
toen Gysbert Japiks in zijn Friesche Rymlerye voor het Fries koos. Merkwaardig in
dit verband is, dat een Deventenaar als Jacob Revius niet hetzelfde gedaan heeft
met de Overijselse dialecten, al verzamelt hij zijn poëzie onder de titel
Over-IJsselsche Sangen en Dichten.
In de tweede voordracht, Frysk ûnderwiis, taelbifoardering en ideology yn de
earste helte fan de 19de ieu, onderzocht prof. Feitsma van de Vrije
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Universiteit, hoe het in de 19de eeuw stond met het Fries in de scholen in Friesland.
Dit naar aanleiding van de ‘aller noodzakelijksten raad...om toch vooral in de scholen
het vriesch boersch niet te gedogen’, die de schoolopziener ds. Visser de
onderwijzers gaf in een Almanak voor het Lager Onderwys en de Opvoeding, vooral
in Vriesland, voor het jaar 1816. Het blijkt, dat het onderwijs in de 19e eeuw
principieel onfries is, maar verschillende onderwijzers worden toch Friese schrijvers!
De algemene idealen van verlichting en ontwikkeling bij de opvoeding van de
schoolgaande jeugd leidt tot een haast onaantastbare hegemonie van het
Nederlands, waartegen evenwel, langzaam maar zeker, sommigen zich beginnen
te verzetten. Dat verzet heeft tenslotte de Friese Beweging tot gevolg.
In de derde lezing, Gysbert Japiks, dream en died, toonde prof. Galama van de
Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit te Leiden aan, dat het de droom
van de 17e-eeuwse Friese dichter was, dat het Fries als een volwaardige
literatuurtaal voor elke uiting van de renaissance-cultuur van zijn tijd gebruikt kon
worden, precies zoals dat met het Nederlands het geval was. Tevens waagde hij
het een verklaring te geven voor Gysberts keuze voor dat Fries. Die keuze leidde
dan tot de daad van Gysbert, namelijk zijn poëzie in het Fries, in 1668 als Friesche
Rymlerye voor het eerst verschenen. In het tweede deel van zijn lezing ondernam
prof. Galama op grond van doorhalingen en verschrijvingen in de autograaf van
Gysberts minneliedje Wobbelke een poging de oertekst ervan vast te stellen.
Drs. L. Pietersen, taalsocioloog te Leeuwarden, stelde in de vierde voordracht de
vraag: De jierren '70, in Fryske renaissance? In een negental punten ging hij na,
hoe in deze tijd, nationaal en internationaal, een aantal sociale en politieke processen
werken die van groot belang kunnen zijn voor de plaats en de functie van het Fries.
In het bijzonder kwamen de houding van de overheid en het Fries in het onderwijs
ter sprake.
In de vijfde lezing, Taelplannen, ondernam Krine Boelens, oud-inspecteur L.O.
en oud-deskundige voor tweetaligheid aan het Mienskiplik Sintrum fan
Underwiisbigeliedingstsjinsten yn Fryslân, een poging, vooral op grond van in het
buitenland ontwikkelde theorieën, een beter inzicht te verschaffen in de taalsituatie
in
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Friesland. Met voorbeelden uit andere taalgebieden toonde hij aan, hoe moeilijk het
vaak is de taalhouding en het taalgedrag van de mensen in een bepaalde richting
te beïnvloeden. Tenslotte wees hij erop, dat de taalplanning niet los kan staan van
de planning op andere terreinen in Friesland.
Dr. Ommo Wilts van de Nordfriesische Wörterbuchstelle aan de universiteit van
Kiel, sprak over Nordfriesisch zwischen Deutsch und Dänisch. Specifieke
klankontwikkelingen en het opnemen van vele Deense leenwoorden onderscheiden
het Noordfries in hoge mate van het aangrenzende Platduits en van het Hoogduits.
Over het blijven voortbestaan van het Noordfries, gesplitst in enige onderling sterk
afwijkende dialecten, was dr. Wilts niet optimistisch. Een lichtpuntje is, dat de
belangstelling voor onderwijs in het Noordfries de laatste jaren bij ouders en
leerlingen sterk toeneemt.
De zevende inleider, drs. H. Bloemhoff uit Nijeberkoop, zorgde voor een primeur
door zijn voordracht, Een peer odderingsprincipes die et Stellingwarfs anbelangen,
in het Stellingwerfs te houden. De recente invoering van het Fries als een verplicht
vak bij het basisonderwijs in Friesland heeft de problemen met het Stellingwerfs in
de actualiteit gebracht. Overigens besprak drs. Bloemhoff deze problemen niet. Na
een overzicht van de stand van zaken van taal en literatuur in de Stellingwerven,
trachtte hij aan de hand van vele voorbeelden de plaats van het Stellingwerfs te
bepalen aan de ene kant tussen het Drents/Overijsels en het Fries, en aan de andere
kant tussen het Fries en het Nederlands. Een en ander beperkte hij tot de zinsbouw.
In de laatste voordracht van het congres, Frysk en frjemd by foarnammen yn
Fryslân, deed prof. Miedema, Rijksuniversiteit te Utrecht, verslag van een onderzoek
naar het gebruik van typisch Friese voornamen. Na een uitvoerig overzicht van de
toestand in het verleden, met name in de oorkondentijd, toonde hij aan de hand van
familie-advertenties in enige Friese kranten van de laatste jaren aan, dat het gebruik
van typisch Friese voornamen achteruit gaat. Hij heeft kunnen vaststellen, dat deze
achteruitgang van streek tot streek verschilt en dat ook het kerkgenootschap waartoe
men behoort, waarschijnlijk van invloed is; roomsen volgen eerder
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de mode, dan reformatorische christenen. Verlies van de eigen Friese identiteit bij
de naamgevende ouders lijkt een belangrijke rol te spelen bij het toenemen van het
aantal vreemde, onfriese voornamen in Friesland.
Hilversum
E.G.A. GALAMA

Joost van den Vondel, Poëtologisch proza. Ed. L. Rens. Zutphen [1980],
K.L.P. 221. (geen prijsopgave).
In het Vondel-jaar 1979 stelde Rens een bundeltje Poëtologisch proza van de grote
Amsterdammer samen dat onlangs, kwadergewoontegetrouw ongedateerd, in het
Klassiek Letterkundig Pantheon verschenen is. Met de titelterm duidt de Antwerpse
hoogleraar op prozateksten, autonoom of als commentaar bij eigen werk opgevat,
getuigend van 's dichters interesse in literaire theorie. Tot de eerste categorie behoren
de Aenleidinge en het Toneelschilt, beide volledig afgedrukt. De overige dertien
teksten vertegenwoordigen de tweede categorie, en bestaan uit (soms gedeelten
van) ‘Opdrachten’, ‘Berechten’ en ‘Voorredes’. Weggelaten zijn teksten of
tekstgedeelten die, stofproblematiek aan de orde stellende, soms meer met
geschiedenis, filosofie of theologie te maken hebben dan met literatuur. Zulk een
handelwijze roept de vraag op welke lezersgroep de verzamelaar op het oog heeft.
Een selectie teksten als hier geboden, lijkt bedoeld voor onderzoekers van aspecten
van of geheel de ontwikkeling van Vondel als literatuurtheoreticus, of van zijn plaats
in de toenmalige literatuurwetenschap. Die lezers echter zullen niet slechts de
(volgens Rens) voornaamste, maar álle ‘poëtologische’ teksten, en die integraal,
onder ogen willen hebben. Zij zullen dus (tòch) bijvoorbeeld de WB-editie - waaraan
de teksten wel zullen zijn ontleend, al wordt dat niet vermeld - gaan raadplegen.
Vrees voor hun ‘geabstraheerd worden van Vondel’ (vgl. Woord vooraf, blz. 3) lijkt
overbodig. Of andersgeoriënteerde lezers dit bundeltje inziend, het zullen gaan
doorwerken met als verhoopte vrucht een hernieuwde aandacht voor Vondels werk?
Scepsis dienaangaande blijft mij plagen.
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Wie ook het boekje ter hand neemt, vindt er elke tekst kort becommentarieerd en
geannoteerd. De commentaar heeft waar de gelegenheid zich maar bood,
geprofiteerd van recente studieresultaten. Bijvoorbeeld die met betrekking tot de
Aenleidinge. In dit geval geldt dat ook - echter zonder vermelding - voor de annotatie.
Behalve, zoals elders, de WB-editie, is de uitgave in de serie Ruygh Bewerp gebruikt.
Bekendheid met deze reeks maakt de vraag klemmend waarom op blz. 105 niet
verwezen is naar de editie (uit 1978) erin van Meijers vermelde (spel en) Voorrede.
Aan de bundeling als geheel gaat een inleiding vooraf waarin de eerste paragraaf
de beweegredenen tracht aan te geven van Vondels - in Nederland opvallende behoefte zich telkens weer te verantwoorden. Ze attendeert tevens op het
verschuiven van het centrum van Vondels interesse van de stof - naar de
vorm-problematiek, vanaf het ‘moment’ dat hij zich van de senecaanse traditie
verwijdert. De twee resterende paragrafen dunken mij ‘Fremdkörper’ in dit boekje.
De eerste ervan immers geeft beknopt ‘Aristoteles' theorie van de tragedie’, en is
dus dienstig ‘om Vondels evolutie als tragicus te situeren’ (blz. 8); maar om die
Vondel zal het de lezers van dit Poëtologisch proza toch wel niet gaan. De tweede
schetst het Grondschema van de retorica; inderdaad ‘van algemeen belang voor
het structuuronderzoek van renaissancistische teksten’ (blz. 12). ‘Maar’, zegt
Rens-zèlf op blz. 6, zonder overigens naar eigen of anderer onderzoeksresultaten
te (kunnen?) verwijzen, ‘in zijn verantwoordingen volgt hij [Vondel] allerminst die
schoolse retorica’, immers, iets verder (blz. 7), ‘de bevindingen die recente
onderzoekers hier voor de Aenleidinge hebben opgedaan (...), vinden veelal
bevestiging in andere theoretische teksten’.
P.E.L. VERKUYL
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Ingekomen boeken
A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish. Compiled by Frans
M. Claes s.j., with a foreword by F. de Tollenaere. John Benjamins B.V.,
Amsterdam, 1980 (World bibliography of dictionaries. General Editor: Richard
C. Lewanski); 314 pp., clos.: f. 136, -.
J. Boets, Dat gebied waar mensen zijn. Een wandeling door de poëzie van
Guido Gezelle. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980 (Nijhoffs Nederlandse
klassieken); 184 blzz., ing.: f. 22,50.
Dirk Coigneau, Refereinen in het zotte bij de Rederijkers, deel I. Bekroond door
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gent,
Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1980; 221 blzz., ing.: prijs niet bekend.
Loek Geeraedts, ‘Der Zotten ende der Narrenscip. Zur niederländischen
Tradition des Narrenschiffs von Sebastian Brandt’. Sonderdruck
Niederdeutsches Wort, Beiträge zur niederdeutschen Philologie, Band 19,
1979, S. 29-66.
M. de Goeyse, ‘Vlaamse studententaal’. Overdruk uit: Onze Alma Mater,
3-maandelijks tijdschrift voor Vlaamse leergangen te Leuven, 1980, nr. 2, p.
110-136.
L.H. Mosheuvel, Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan zee van
A. Roland Holst. Wolters-Noordhoff/Bouma's Boekhuis b.v., Groningen, 1980
(Neerlandica Traiectina 25); 288 blzz., geb.: f. 50, -.
Rien Segers, Het lezen van literatuur. Een inleiding tot een nieuwe
literatuurbenadering. Basisboeken/Ambo/Baarn; 148 blzz., ing.: f. 21,50.
A.L. Sötemann, Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis
van J.H. Leopolds ‘Naast ons, naast ons, achter het riet’. Athenaeum-Polak &
Van Gennep, Amsterdam, 1980 (Literair-wetenschappelijke serie); 173 blzz.,
geb.: f. 85, -.
J. Terwan/C. van de Weteringh, Van inleiding tot samenvatting. Een leidraad
voor het schrijven van technische en natuurwetenschappelijke rapporten.
Kluwer, Deventer, 1980; 167 blzz., ing.: f. 29,50.
Prof. dr. H. Vekeman, Torec, een middeleeuws kunstwerk. Alfa, Nijmegen,
1980 (Tekst en Tijd); 63 blzz., ing.: f. 14,50.
Cornelis Veth, Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen. Ingeleid
en toegelicht door Harry G.M. Prick. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, 1980; ongep., geb.: f. 45, -.
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Marlies Philippa
De meervoudsvorming op -s in het Nederlands vóór 1300
1. Inleiding
Zowel in het huidige Nederlands als in dat uit de middeleeuwen onderscheidt het
meervoud der substantieven zich hoofdzakelijk door suffigering van het enkelvoud.
Daarnaast spelen nog enkele morfonologisch geconditioneerde stamwijzigingen
een rol bij de pluralisering. Bij het hedendaagse Nederlands kan men wat dat betreft
klinkerverandering (b.v. dak-daken; schip-schepen; stad-steden) en -/ər/-uitbreiding
(lam-lammeren) onderscheiden. Deze stamwijzigingen zijn echter niet produktief,
terwijl de meervoudssuffixen dat wel zijn.
In het Middelnederlands kende men nog twee improduktieve suffixen: het suffix
ø (b.v. lier-lier) en het suffix -/ər/ (b.v. kind-kinder), maar deze verloren snel terrein.
De andere suffixen waren -/ə/, -/(ə)n/, -/s/. De huidige suffixen zijn: -/ə/ (gespeld
-en), -/(ə)n/ en -/s/. Op het eerste gezicht lijkt er dus niet veel veranderd te zijn. Bij
nadere bestudering blijkt er echter een enorm verschil te bestaan in de verdeling
van de suffixen. Dat geldt met name voor de -s. Dit suffix, dat momenteel bijzonder
produktief is, kwam in het Middelnederlands, en zeker in het vroege
Middelnederlands, vrijwel niet voor.
Over de herkomst van de -s bestaan verschillende hypothesen. Het meest verbreid
is de opvatting dat het -s-meervoud van Noordzeegermaanse (Ingweoonse)
oorsprong is (Schönfeld, 1970: 124). Verschijnen er over de meervoudsvorming in
het huidige Nederlands nog regelmatig publikaties, naar de meervoudsvorming op
-s in het Oudnederlands en het vroege Middelnederlands is de laatste decennia niet
veel onderzoek meer gedaan. Het uitkomen van de eerste reeks en het eerste deel
van de tweede reeks van het Corpus
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Gysseling (met uitgebreide indexen) bood een goede gelegenheid tot een hernieuwde
bestudering van het -s-probleem.

2. De meervoudsvorming op -s, onderzocht in de tot nu toe verschenen
delen van het Corpus Gysseling
Degenen die zich het meest intensief met de meervoudsvorming op -s in het
Middelnederlands hebben beziggehouden zijn Öhmann (1924 en 1961/62) en
1
Mironov (1967) geweest . Beiden constateren een verschil in het voorkomen van
de meervouds -s tussen ambtelijke en literaire teksten. Öhmann (1924: 31-32) merkt
op dat oorkonden minder beïnvloed worden door geldende schrijftradities, zodat
autochtone vormen er eerder in op zullen duiken. Volgens Mironov (1967: 238) treft
men het -s-pluralis vaker in ambtelijke teksten aan, omdat deze dichter bij de
spreektaal zouden staan. Voor een onderzoek naar deze suffigering in het vroege
Nederlands leek het verschijnen van Reeks I van het Corpus van Middelnederlandse
teksten dan ook van groot belang te zijn, aangezien hierin uitsluitend ambtelijke
teksten zijn opgenomen. Deel 1 van Reeks II is weer om een andere reden belangrijk:
het geeft weliswaar nog slechts weinig informatie over de vroeg-Middelnederlandse
literaire teksten, maar des te meer over het Oudnederlandse materiaal.
Zoals Goossens (1979: 255-256) al meldt valt het werken met de in het Corpus
opgenomen indices, niettegenstaande het handige verwijssysteem, lang niet altijd
mee. Van Bakel (1980: 58-61) twijfelt zelfs aan het nut van het op grote schaal
produceren van indices zoals de laatste drie in het Corpus (de retrograde index, die
naar frekwentie en die naar woordlengte).
Bij mijn onderzoek heb ik in ieder geval, behalve de alfabetische index, ook één
van genoemde drie, namelijk de retrograde index,

1

Op de visies van Öhmann en Mironov zal ik in een ander artikel wat dieper ingaan. Vooral
Mironov verdient meer aandacht dan hem in de meeste publikaties wordt gegeven. Ik dank
Pol Peeters die mij op zijn spoor heeft gezet. Ook wil ik Jan Odijk bedanken, die mij een zo
uitstekend bruikbare vertaling bezorgde van de voor mij relevante hoofdstukken uit het boek
van Mironov, waarnaar hier wordt verwezen.
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ruimschoots benut. Een optimaal gebruik bleek toch niet mogelijk. Laat mij dit
verduidelijken. Ik had mij de volgende werkwijze voorgesteld:
- de vormen op -s, -x en -z in de retrograde index als uitgangspunt te nemen,
- deze vormen te schiften: er alle mogelijke nominale meervoudsvormen uit te
halen en duidelijke werkwoordsvormen, enclitische vormen, adjectieven, namen
enz. weg te strepen,
- de overgebleven vormen met behulp van de alfabetische index in de teksten
op te sporen en na te gaan wanneer er werkelijk sprake was van een
meervouds-s,
- de gevonden vormen te rangschikken naar type, plaats van herkomst, tijd en
frekwentie.
Deze werkwijze bleek eigenlijk alleen haalbaar te zijn bij het Middelnederlandse
gedeelte van Reeks II. Over het Oudnederlandse gedeelte hieronder meer (zie 2.1).
Reeks I bood een zo overstelpende hoeveelheid potentiële s-meervouden, dat
er - zeker in het kader van een toch vrij beknopte studie als deze - geen uitzoeken
meer aan was. Gelukkig hoefde niet het woord ende (voegwoord of substantief) te
worden onderzocht met zijn 44.855 plaatsen (cf. Goossens, 1979: 256), maar er
bleven toch tal van mogelijke vormen over, die elk vele honderden malen voorkomen.
Een selectie moest dus worden gemaakt (zie 2.2.2).
Het is jammer dat men de computer alleen de woordvormen heeft laten aflezen
en dat er geen lemmatisering is toegepast, ongeveer op de wijze als dat is gedaan
2
bij het Utrechtse computerproject Oudgermaanse persoonsnamen . Voor een
morfologisch onderzoek als het onderhavige zou het van belang zijn als er wat meer
informatie (b.v. woordsoort en bij substantiva getal, geslacht en naam-

2

Het Utrechtse computerprojekt Oudgermaanse persoonsnamen (eigennamen) is enkele jaren
geleden gestart aan het Oudgermaans Instituut van de RU Utrecht. Er worden Oudgermaanse
eigennamen, die in Latijnse oorkonden e.d. van vóór het jaar 1000 uit het ‘Nederlandse’
taalgebied staan, gelemmatiseerd, en, voorzien van allerlei informatie, in de computer
ingevoerd. Tot nu toe is er nog niets over gepubliceerd, maar daar bestaan plannen voor.
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val) was ingevoerd (vergelijk ook Roelandts, 1979, 31-32). Men had dan lijsten met
de verlangde gegevens op kunnen vragen, waarbij er minder kans op fouten en
meer mogelijkheden tot volledigheid zouden hebben bestaan. Maar ik begrijp dat
iets dergelijks bij zo'n gevarieerd aanbod materiaal als in het Corpus is opgenomen,
heel wat gecompliceerder is dan bij persoonsnamen (eigennamen).
Bij de gevolgde werkwijze was het helaas niet mogelijk vergelijkende frekwenties
(e.d.) te geven van s-meervouden en andere meervoudsvormingen bij dezelfde
woorden (b.v. broeders/broders/bruders/brueders tegenover broeder, broedere,
broedre, broederen, broedren en hun grafemische varianten). Een onderzoek
hiernaar is uiteraard zeer wenselijk. Ook zal onderzoek nodig zijn in meerdere
literaire teksten uit dezelfde periode. Mogelijk kan dit gebeuren na het verschijnen
van de volgende delen van Corpus II.

2.1 Het Oudnederlands
Bij het schiften in de retrograde index ontdekte ik 31 mogelijke -s-meervouden. Ik
had alle vormen op -as aangestreept (behalve natuurlijk uuas), een groot aantal op
-es (als mogelijke gereduceerde vormen) en drie op consonant + s. Bij de -z en de
-x zat niets. Bij het opzoeken van de vormen in de teksten bleek evenwel dat ik op
deze manier nog wel wat -s-pluralen miste, nl. die op -os in een Heliand-fragment
op blz. 38 (gisithos en helithos). Deze wilde ik echter helemaal niet in mijn onderzoek
betrekken.
De vraag dook weer eens op waar nu eigenlijk de grenzen van het Oudnederlands
liggen. Voor het westen is het eenvoudig: de Noordzee; naar het zuiden toe lijkt het
ook niet zo moeilijk te zijn: de taalgrens tussen Germaans en Romaans gebied; het
noorden geeft al wat meer problemen: tot hoever reikte de Friese taal en waar was
er sprake van mengvormen? Het oosten evenwel is het lastigst. Moeten wij het
Oudsaksisch of een gedeelte van het Oudsaksisch Oudnederlands noemen; nader
gepreciseerd: kunnen wij de Heliand Oudnederlands noemen als de dichter misschien
- zoals Gysseling denkt (1980: 29-38) - uit de streek van Deventer en Zutfen
afkomstig is? Ik vind van niet.
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Het Corpus bevat ook Oudfriese runeninscripties. Ik vraag me werkelijk af wat deze
nu in een uitgave van Oudnederlandse geschriften doen, al doet het me deugd dat
ze weer eens zijn uitgegeven en al is het een feit dat ze belangrijk kunnen zijn voor
de studie van het Oudnederlands. Gysseling (1980: X) verantwoordt wel waarom
hij de Friese en vrij westelijk ontstane Saksische teksten heeft opgenomen, maar
daarom zijn deze nog niet voor alle soorten onderzoek geschikt. Wanneer evenwel
voor een onderzoek bepaalde teksten uit het Corpus uitgesloten moeten worden,
kunnen ook de indexen niet zomaar meer worden gebruikt. Voor een bestudering
van de s-meervouden doen de Friese inscripties niet ter zake en moet men ook de
Saksische teksten buiten beschouwing laten. Voor het Oudsaksisch is de omvang
van het s-plur. voldoende bekend en ik denk dat men wel mag aannemen dat het
feit dat de meervoudsvorming op -s in de huidige Noordoostnederlandse dialekten
meer voorkomt dan in de Standaardtaal, heeft te maken met de Saksische oorsprong
3
van deze streektalen .
De Wachtendonckse Psalmen vormen het grootste deel van het Oudnederlandse
Corpus. Ongeveer de helft van de beschikbare bladzijden is ervoor ingeruimd. Zij
4
bevatten geen s-meervouden .
Opgemerkt dient te worden dat in het Corpus wel een uitvoerige inleiding wordt
gegeven op de Egmondse (de ‘Leidse’) Williram (Gysseling, 1980: 123-125), maar
dat deze niet opnieuw wordt uitgegeven, aangezien in 1971 pas een editie, verzorgd
door Willy Sanders is verschenen. Ik heb deze tekst dan ook niet onderzocht op
s-meervouden. Ze zullen er ook wel niet inzitten, anders had Gysseling ze
ongetwijfeld in zijn inleiding genoemd, waar hij melding maakt van de verbuiging
der substantieven (p. 124). Hij spreekt over de vele overeenkomsten met het
Westvlaams en het Fries, dus over Noordzeegermaanse trekjes, maar een
s-meervoud wordt niet vermeld.

3
4

Zie voor het tegenwoordige ruimere voorkomen van het -s-plur. in het noordoosten en
zuidwesten De Rooij, 1974: 67 en Weijnen, 1966: 289.
De mogelijkheid van een -s-meervoud in de Wachtendonckse psalmen, die door Cowan in
enkele artikelen wordt geopperd, moet uitgesloten worden geacht. In hetzelfde artikel als
genoemd onder noot 1 zal ik dit toelichten.
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De enige meervoudsvormen op -as die ik in het Oudnederlandse Corpus op heb
kunnen sporen zijn:

dadsisas
nimidas
yrias
genotas
nestas.

De eerste drie komen voor in een Hollandse lijst van heidense praktijken uit het eind
van de 8e eeuw, die o.a. gebaseerd is op canon 5 van het concilium germanicum
(a. 742) en een toelichting is bij canon 4 van het concilie van Estinnes van 743. Uit
het handschrift blijkt een zekere Angelsaksische invloed (geschreven in een
continentale Angelsaksische minuskel; Oudengelse woorden of spelwijzen). N.B.
Het concilium germanicum is samengeroepen op instigatie van de Angelsaks
Bonifatius (Gysseling, 1980: 19-20). Dādsisas (= lijkzangen) bevat ā uit au, een
Oudfriese ontwikkeling, die volgens Gysseling in het hele Oudwestnederlands
voorkwam. In het Oudengels leverde de au ea op (dead).
De Utrechtse doopbelofte, die het woord genotas bevat en in hetzelfde handschrift
als bovengenoemde lijst staat is een omwerking van een Northumbrisch origineel.
Men treft er dan ook verscheidene Oudengelse eigenaardigheden in aan, maar ook
vormen die Oudfries, Oudnederduits of Oudnederlands kunnen zijn (Gysseling,
1980: 23-26).
nestas (eind 11e-begin 12e eeuw) komt uit de zin ‘hebban olla uogala nestas
hagunnan hinase hic enda thu...’, het penneprobeersel, dat mogelijk in het
abdijscriptorium te Rochester (Kent) opgeschreven is door een uit het Nederlandse
taalgebied afkomstige monnik. Het woord hagunnan, dat evenals hic een
hypercorrecte h bevat, komt overeen met het Oudengelse aginnan. Mede daarom
denkt Gysseling (1980: 127-129), dat de schrijver afkomstig is uit het uiterste
zuidwesten van ons taalgebied, waar de Engelse inslag het sterkst was.
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2.2 Het Middelnederlands
2.2.1 Het literaire gedeelte
Bij de schifting in de retrograde index kwam ik op 42 mogelijke s-meervouden, hierbij
inbegrepen de verschillende spelwijzen van eenzelfde woord. Ook nu weer hield ik
rekening met mogelijke vormen op -es en met eenlettergrepige vormen op consonant
+ s. De meeste onderzochte plaatsen bleken genitieven te zijn. Van de 69 waren
er 13 een s-meervoud:
- ridders

(8 ×): 5 × pl.

- rudders

(2 ×): 2 × pl.

- broeders

(1 ×): 1 × pl.

- iungers

(1 ×): 1 × pl.

- iongers

(1 ×): 1 × pl.

- keisers

(2 ×): 1 × pl.

- porters

(2 ×): 1 × pl.

- scinkers

(1 ×): 1 × pl.

Het zijn dus uitsluitend substantieven op -er, die in deze literaire tekst-fragmenten
een s-meervoud hebben gekregen. Ze komen in verschillende naamvallen voor
(porters b.v. is een datiefvorm). Met uitzondering van scinkers en porters zijn het
alle vormen uit de Enaamse codex uit de streek van Oudenaarde, eind 13e eeuw;
scinkers is uit Wisselau (12e eeuw?; afschrift eind 13e eeuw; streek tussen Dender
en Zenne: zie Gysseling 1980: 529) en porters uit Perchevael (eind 13e eeuw; buurt
van Breda; origineel mogelijk buurt van Dordrecht; zie Gysseling 1980: 501).

2.2.2 De ambtelijke documenten
Zoals hierboven (zie 2) al is uiteengezet, moest in verband met het grote aantal
potentiële s-meervouden een selectie worden gemaakt. Verwacht mocht worden,
dat de s-pluralia hier niet, evenals bij de literaire fragmenten, uitsluitend bij de
woorden op -er zouden voorkomen, maar dat men ze ook bij andere categorieën
zou aantreffen. Het leek mij het beste een onderscheid te maken tussen één- en
meerlettergrepige woorden:
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2.2.2.1 eenlettergrepige woorden:
Voor het onderzoek naar het eventueel voorkomen der s-meervouden in deze
categorie ben ik tot de volgende keuze gekomen:
a) de door Gysseling (1980: 128) zelf gegeven vormen: als (niet aels!), houcs en
vagts.
b) de uit de literatuur (zie p. 95, n. 5) bekende vormen:
- (masc.) persoonsnamen: ooms, cnechts, cox, mans, vrients, viants
(de laatste drie als overblijfselen van wortel- en consonantstammen)
- (masc.) dierennamen: rams, stiers, honds
- niet onz. voorwerpsnamen: hils, sacs, dycs, stoels, banx, pits, hulcs,
stix, arms, hants
- oorspr. onz. woorden: wijfs, swijns, lijfs.
c) vormen op -es, eventueel gereduceerd uit -as: nestes, omes, mannes.

Uitkomsten:
ad a:
- als (en ook zeals); beide 1 ×; mv.-vormen van (ze)al (= aal, zeeaal)
- houcs (= hoeken): 1 ×; pl.
- vagts (= schapevachten): 2 ×; beide pl.
Deze vormen komen voor in schepenverordeningen uit Calais, dat in die tijd
Nederlandstalig moet zijn geweest (verg. Gysseling-Wyffels, 1962: 9-12). Die tijd,
d.w.z. 1293. In deze schepenverordeningen komen verder nog de volgende
s-meervouden voor: bodels (= darmen, ingewanden); magres (= makrelen?); ostres
(= oesters); ribaus (= vagebonden); waghenars (= voermannen).

ad b:
De vormen arms, bancs, hands, hulcs, swijns en viands komen in het geheel niet
voor. De overige volgen in alfabetische volgorde:
- cnechts komt niet voor; wel 1 × cnechten (dat. pl.) en 1 × knechte (dat. sg.).
- cocs (2 ×); cox (2 ×): geen pl. (steeds gen. sg.).
- diics (2 ×), dics (3 ×), dijcs (1 ×): geen pl.
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- hils (5 ×): alle pl.; Brugge, 1271 t/m 1290; het gaat steeds over land, dat heet:
‘die hils’; ‘die grote hils’; ‘die lange nord hils’.
- honds (3 ×): geen pl.
- kocs (9 ×), kox (3 ×), koxs (1 ×); geen pl.
- liifs (1 ×): geen pl.
- mans (99 ×): 2 × pl.; Brugge, eind 13e e. (beide malen in de zinsnede ‘so wat
weuere die garen stole ende bevonden worde met 2 goeden mans; me soudene
vanden ambochte doen’ (Corpus I, p. 921,3 en 928,7). Ook timmermans komt
in 1291 in Brugge als pl. vorm voor; mannes (4 ×): geen pl.
- oemes (1 ×), oems (21 ×), omes (1 ×), oms (4 ×): geen pl.
- pits (2 ×): beide pl.; Brugge; beide keren als: ‘land dat heet die pits’.
- rams (11 ×): geen pl.
- sacs (5 ×): geen pl. (maar cf. J. Jacobs (1927: 66): zacs, Damme 1252).
- stics (3 ×), sticx (1 ×), stix (13 ×): het zijn alle pl. vormen; alle uit Brugge, van
1268 tot eind 13e e. Daarnaast komt in eenzelfde document (b.v. Corpus I, p.
2073) ook wel eens de mv.-vorm sticken voor.
- stichs (1 ×): geen pl.
- stiers (5 ×): steeds als eigennaam (Willem Stiers), dus geen pl.
- stoels (14 ×): geen pl. (J. Jacobs (1927: 143) geeft voorbeelden van stoels en
bancx in teksten uit Veurne, 1382-1384).
- vriends (2 ×): geen pl. (beide een eigennaam in de gen. sg.).
- wifs (3 ×), wiifs (9 ×), wijfs (37 ×): alle gen. sg., dus geen pl. (vaak b.v.: ‘des
porters eed ende sins wijfs’).

ad c:
omes en mannes: zie ‘ad b’; nestes (1 ×): geen pl. (gen. van adj. naest).
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2.2.2.2 meerlettergrepige woorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

verwantschapsnamen op -er: vaders, moeders, broeders, susters, dochters;
enkele voorbeelden met het achtervoegsel -er of -aer;
woorden op -el, -en, -em;
woorden op -aerd/-erd;
woorden op -ier, -oer/-eur;
diminutiva op -kijn/-ken/-lijn;
vreemde woorden op -l/-m/-n;

Uitkomsten:
ad a: moeders en dochters komen niet voor.
- susters (1 ×): pl. vorm uit Gent 1270; daarnaast treft men 37 × sustre, 26 ×
sustren, 31 × sustere en 18 × susteren aan, welke vormen ik niet nader heb
onderzocht.
- vaders (21 ×): geen pl. (vaak in formuleringen als ‘in de naam des vaders’ of
‘van haers vaders ende hare moeder doet’).
- broders (25 ×, waarvan 20 pl.); broeders (72 ×, waarvan 58 pl.); bruders (1 ×,
pl.); brueders (3 ×, waarvan 2 pl.); daarnaast treft men ook vaak guldebroeders
of guldebrueders aan. Het zijn vormen uit Gent, Brugge, Oudenaarde, Mechelen
en Holland (de gen. sg.-vormen stammen uit dezelfde plaatsen, maar ook uit
Utrecht, Maastricht, Aardenburg en Haarlem. Het zijn zowel ‘echte’ broeders
(familie) als broeders uit broedergenootschappen. In de op ‘broders’
onderzochte documenten heb ik ook herhaaldelijk porters en meesters
gevonden. Opvallend is, dat op p. 1064,11 broders staat, maar vlak daarboven
brodre en helpers; op p. 684,40 (Gent 1282) staat ‘broeders ende sustere’; op
p. 987,25 broeders (gen. pl.), maar iets verderop den broederen; op 1102,33
broeders (dat. pl.) naast der broedre; op 418 sustre en broedre naast meesters
en pristers; op 61,34 brueders (acc. pl.), maar bruederen (dat. pl.); op 65,30
brueders (nom. pl.), maar vlak erboven die bruedere.
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ad b:
voor magres, ostres en waghenars zie 2.2.2.1 (ad a); voor porters, meesters, helpers
en pristers zie 2.2.2.2 (ad a). Verder heb ik vrij willekeurig enkele vormen op
-ers/-aers geprikt die hieronder in alfabetische volgorde volgen:
- bardmakeres (1 ×), bardmakers (1 ×): geen pl.
- coepers (1 ×): geen pl.; copers (5 ×): geen pl. (4 × de gen. van het metaal coper
en 1 × van de persoonsnaam coper).
- cordewenres (1 ×, Maastricht): geen pl. (zie ‘ad e’ en ‘ad g’).
- jonkers (1 ×): geen pl.
- moelnaers (2 ×), moelnars (1 ×): geen pl.; molnars (4 ×): 1 × pl., (Brugge).
- moerdenaers (3 ×): alle pl. (Holland 1299); mordenaers (1 ×): pl. (Holland 1297);
mordenars (3 ×): alle pl. (Holland 1299).
- poerteres (1 ×): pl. (Oudenaarde); poerters (22 ×), porters (174 ×), portres (16
×): niet nader onderzocht, maar ongetwijfeld veel pl. (zie ‘ad a’).
- predecaers (2 ×), predicars (1 ×): alle pl. (Brugge, 1288 en 1290).
- ridders (81 ×): 57 × pl. (Holland, Krabbendijke, Oudenaarde, Haarlem,
Vlaanderen, Brugge, Brabant, Zeeland; vanaf 1268).
- riders (= ridders) (1 ×): pl. (Holland).
- ruddres (2 ×): beide pl. (Brugge).
- rudders (205 ×): 196 × pl. (de meeste uit Brugge, ook uit Oudenaarde, Elmare,
Ter Doest, Damme; vanaf 1267; vaak aan het begin van oorkonden in
formuleringen als: ‘Wie schepenen vanden vrien......rudders’; ‘Wie wouter van
ghent, diedric die vos rudders’).
- sagers (2 ×); saghers (3 ×): alle pl. (Dordrecht 1285 en Brugge 1293/1294);
zaghers (25 ×): 23 pl. (Brugge).
- vergaderars (1 ×): pl. (Brugge 1295: ‘bi sinen executeurs ende vergaderars’).
Voor verdere vormen van deze categorie: zie ‘ad e’ cardewaniers.
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ad c:
voor bodels zie 2.2.2.1 (‘ad a’). Verder heb ik ook hier vrij willekeurig wat vormen
genomen uit de retrograde index (evenzo bij d en e):
- bessems en besems komen niet voor (wel 3 × besseme en 1 × beseme).
- bokels (6 ×): geen pl.
- budels (1 ×): geen pl.
- deikens (1 ×), dekens (9 ×): geen pl.
- garens (44 ×): geen pl. (steeds in formuleringen als ‘so lettel garens’ of ‘garens
genoech’).
- ketels (2 ×): geen pl. (eigennaam in gen.).
- lakens (7 ×): geen pl.
- naghels (1 ×): geen pl. (eigennaam in gen.).

ad d:
-

bedelards (1 ×), belaerts (1 ×), belards (4 ×): geen pl.
baiarts (1 ×), beiards (3 ×), beyaerds (1 ×): geen pl.
bongaerds (1 ×): geen pl.
rikards (1 ×): geen pl.
standaerds (3 ×), standaerts (2 ×), standards (6 ×), standars (1 ×), standarts
(5 ×): geen pl. (alle uit Brugge, eigennaam: Riquard Standart).

N.B.: potentiële mv.-vormen op -erds komen niet voor.

ad e:
- cardewaniers (1 ×): pl. (Brugge 1281). Dit woord komt voor op een lijst van
ambachtslieden, waarop bijna uitsluitend s-meervouden worden aangetroffen:
weuers, couseppers, wiltwerkers, lamminwerkers, culcstickers, machenars,
scroders, wintappers, appelcopers, barmakers, bollenghiers, brassuers,
blanders, anschoewerkers, kersgieters.
Een soortgelijke opeenstapeling van s-meervouden vindt men in een rekening
over werken aan de infirmerie van het St. Jans-hospitaal (Brugge, 1291):
timmermans, machenaers, deluers, pijnres, buttiers, deckers, lathouwers,
zaghers, groeuers, plackers, steenpijnres, houtpijnres, glesewarkers,
steenhouwers.
- cordewaniers (1 ×): pl. (Gent, p. 1339,40 in combinatie met cousmakers,
hudevetters en sniders).
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- coeriers (4 ×): alle pl. (Veurne, 1298/1299); coriers (4 ×): alle pl. (Veurne,
1295/1297), cueriers (2 ×): beide pl. (Brugge 1277).
- prouisseures (3 ×), proviseures (1 ×), prouiseurs (4 ×), prouisoerres (3 ×),
prouiserres (1 ×), prouisoers (1 ×), prouisores (1 ×), prouisors (1 ×), prouisours
(1 ×): alle pl. (Gent, Mechelen, Brussel).
- tambureres (1 ×): pl. (Dordrecht, 1286).
- templiers (1 ×): pl. (Brugge 1269).
Voor executeurs zie 2.2.2.2 ‘ad b’.

ad f:
-

hoefdekijns (1 ×): pl. (Holland): ‘hondert pond Engels in hoefdekijns’ (p. 2448,4).
lamkins (6 ×): geen pl. (eigennaam), lammekins (7 ×): geen pl. (idem).
liedekens (1 ×): geen pl. (eigennaam).
naeldekins (2 ×): geen pl. (eigennaam).

N.B. Er zijn in deze categorie zeer weinig mogelijke s-meervouden.

ad g:
capellaens (6 ×), cappelans (2 ×), caplaens (1 ×): geen pl.
castelains (5 ×), casteleins (1 ×): geen pl.
cordewaens (1 ×): geen pl. (maar zie 2.2.2.2 ‘ad e’).
hospitales (1 ×), hospitaels (64 ×): geen pl. (gaan vrijwel allemaal over het St.
Janshospitaal in Brugge).
- pelegrijms (1 ×), pelegrims (2 ×): geen pl.
- spetaels (15 ×), spitaels (1 ×), spitals (1 ×), spittales (1 ×): geen pl.
-

3. Conclusies
3.1 Oudnederlands
Behalve met de in 2.1 genoemde -as-meervouden moet hier rekening worden
gehouden met de bij Schönfeld genoemde geldindas, Grifningas en Humas (1970:
124). Schönfeld heeft deze gevonden bij Mansion (1924, 281). Ze komen voor in
fragmenten uit de 9e of de 10e eeuw, maar zijn in een 11e-eeuws afschrift vervangen
door an-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

94
dere uitgangen. Voor Mansion zelf vormen ze allerminst een absoluut zeker bewijs:
‘Deze drie woorden, hoe twijfelachtig ook, laten een uitgang -as vermoeden’. W. de
Vries (1927: 145) zegt dat men wellicht mag besluiten tot ownfra. -as naast -a: ‘Maar
wie hierin de taal ziet van in Vlaanderen terechtgekomen Saksen, door Karel de
Grote erheen verplant of vroeger erheen getrokken, kan gelijk hebben.’
Kan men dus nauwelijks bouwen op deze vormen, evenmin kan men het eigenlijk
op de vijf in het Corpus voorkomende -as-meervouden: zoals hierboven (2.1) al is
gezien komen dādsisas, nimidas, yrias en genotas voor in een vrij Angelsaksisch
getint handschrift. Is het dan misschien niet mogelijk, dat de uitgangen van deze
woorden niet Oudnederlands, maar Oudengels zijn?
nestas wordt altijd gebruikt als het sterkste argument voor het voorkomen van
het -s-meervoud in het zuidwestelijke Oudnederlands. Schönfeld (1933: 3) beschouwt
nestas o.a. als het bewijs, dat we met Oudnederlands te maken hebben, omdat de
-as een masculiene uitgang is en nest wel in het Middelnederlands (en in het latere
Westvlaams), maar niet in het Oud- en Middelengels mannelijk is. De neutrale
a-stammen hebben in Engeland evenwel al gauw een -s-meervoud gekregen,
weliswaar het eerst in het noorden (Laat Oudengels), maar toch ook al vrij vroeg in
de zuidelijke dialekten: in het Vroeg Middelengels (12e eeuw) was dit proces daar
reeds voltooid (Wright 1928: 135-136). Het is dus heel goed mogelijk dat men in
Zuid-Engeland eind elfde eeuw over nestas sprak.
De Oudnederlandse zin is in Engeland opgeschreven en kan dus gemakkelijk
wat mengvormen vertonen. Zoals we hierboven (2.1) hebben gezien komt hagunnan
overeen met het Oudengelse aginnan. Het lijkt me niet uitgesloten, dat nestas een
door de in Engeland woonachtige monnik overgenomen vorm van een aldaar gebruikt
meervoud van een onzijdig nest is.
Uit dit alles kan men niet concluderen, dat er in het Oudnederlands zeker geen
-as-meervoud heeft bestaan, maar men moet constateren dat het bewijs dat het er
wel geweest is, evenmin geleverd is.
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3.2 Middelnederlands
In de literaire fragmenten zijn het uitsluitend woorden op -er(e) (uit Zuidhollandse
en Oostvlaamse teksten) die een -s-meervoud hebben gekregen, waaronder de
consonantstam broeder. In de ambtelijke stukken zijn er veel meer categorieën: de
eenlettergrepige woorden als, hils, houcs, mans, pits, stics en vagts en de
tweelettergrepige op -er, -aar, -ier/-eur/-oer en een enkele vorm op -el en -kijn.
5
Zoals ook in de literatuur vermeld staat, komen de s-meervouden vanaf het begin
in alle naamvallen voor en is het verspreidingsgebied regionaal bepaald. De meeste
vindt men in het westen en wel vooral het zuidwesten van ons taalgebied. De
eenlettergrepige komen zelfs uitsluitend uit Brugge en Calais, maar ook bij de andere
categorieën scoort het zuidwesten het hoogst.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat van de bijna 2100 documenten in Corpus
I 70% Vlaams is en 15% Hollands. Niet minder dan 1000 documenten stammen uit
Brugge. Tegenover de Vlaamse hegemonie op ambtelijk gebied staat een
Limburgs-Nederrijnse op literair gebied (Pijnenburg 1977: 211, 215).
De meervoudsvormen op -ers (dit geldt niet voor broeders) kunnen wisselen met
die op -res (zie ruddres en vergelijk ook vulres, scerres, warderes, Corpus I, 83).
De wisselvormen op -res zijn verklaarbaar uit het sonantische karakter van de r.
Andere pluralisvormen op -es komen niet voor! Dat is eigenlijk wel merkwaardig als
men de situatie in het Middelengels en het Middelnederduits vergelijkt.
In het Middelengels is de voortzetting van de Oudengelse -as altijd -es, behalve
onder bepaalde fonologische voorwaarden (b.v. als het woord in het enkelvoud
eindigde op een klinker). Bij driesyllabige vormen werd de -e- in -es wel geschreven,
maar niet uitgesproken. Driesyllabige verbogen vormen met -el, -er etc. syncopeerden
de middelste -e-, b.v. wintres, fadres (Wrigt 1928: 136-137). Men kan zich afvragen
hoe lang de -e- in tweesyllabige vormen nog is uitgesproken zonder dat dit in de
spelling naar voren kwam.
In de Middelnederduitse teksten verschijnt het s-meervoud pas relatief laat, later
dan in het Middelnederlands. Vanaf het midden

5

Zie o.a. Schönfeld 1970: 124 en Van Loey 1976: 13.
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der 14e eeuw treft men het echter herhaaldelijk aan, in oorkonden eerder dan in de
literatuur. Dat het pas zo laat verschijnt kan men verklaren uit de sterke Hoogduitse
invloed op de vroegste Nederduitse schrijfprodukten (Öhmann, 1924: 48-50). Een
groot verschil met het Middelnederlandse -s-meervoud is het voorkomen van vormen
op -es. Deze treft men niet alleen aan bij woorden op -er, zoals ghildemesteres,
maar ook bij woorden op -e of eenlettergrepige op consonant: sones, vrundes
(frundes, frundess), heldes, herdes, kumpanes, mannes, armes (Öhmann 1924:
36-47; 1961-62: 231). Kumpans en mans komen ook voor zonder de -e-. Dat lijkt
een logische ontwikkeling: de volle klinker wordt in onbeklemtoonde positie
aanvankelijk gereduceerd tot sjwa en kan later om dezelfde reden gemakkelijk
gesyncopeerd worden.
In het Nederlands treedt bij alle andere vormen een soortgelijke ontwikkeling op.
Vooral de vergelijking met de gen. sg. m/n van het sterk verbogen substantief lijkt
me in dit verband erg illustratief: hier zal men uit moeten gaan van een
oorspronkelijke uitgang -is of ablautend -as. In het Middelnederlands verschijnt die
uitgang als -es of -s; steeds meer -s en steeds minder -es, zoals ook te verwachten
was. In het Corpus komt men nog heel wat genitieven op -es tegen.
Een dergelijke verwachting zou men dan toch ook hebben bij de pluralis. Maar
hier nergens -es. Dat bewijst nog niets, maar het maakt dat ik wel wat achterdochtig
word ten aanzien van een ontwikkeling uit een ouder -as, temeer daar nog helemaal
niet vaststaat dat zo'n -as-meervoud er in het Nederlands taalgebied inderdaad is
geweest.

3.3 Slotconclusie
3.3.1 Is het -s-meervoud Noordzeegermaans?
Men gaat zich afvragen: hoe kan men het -s-meervoud plaatsen in het kader van
het Indo-Europees, het Germaans en het Noordzeegermaans. Uitgegaan moet
worden van de nom.pl.masc. van de Indo-europese o-declinatie (de Germaanse
a-declinatie): IE -ōs. Daarmee correspondeerde in het Germaans, afhankelijk van
de wet
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van Verner, -ōz of -ōs. Het Gotisch kan op beide teruggaan; -ōz levert in het
6
Oudnoords -ar, in het Oudhoogduits en Oudnederlands -a op; -ōs in het Oudengels
-as en in het Oudsaksisch -as/-os.
Het grote probleem vormt het Oudfries: daar treft men -ar/-er, -a en -an/-en aan.
Voor het ontstaan van de -ar zijn allerlei verklaringen gegeven, maar het meest
waarschijnlijk is wel de door Hammerich en Öhmann verdedigde hypothese van
een ontlening aan het Oudnoords (nom. en gen. pl. dreigden samen te vallen; tussen
Friezen en Skandinaviërs bestonden zeer nauwe contacten, die taalkundige
beïnvloeding mogelijk maakten). -an stamt uit de zwakke verbuiging en heeft zich
om dezelfde functionele reden als het ontlenen van de -ar naar de sterke verbuiging
uitgebreid. En dan is er nog de -a. Het meest logisch zou zijn deze evenals de
Oudnederlandse en Oudhoogduitse -a terug te voeren op -ōz, want -ōs zou -as
opleveren. Men zou dan een -s-apokope moeten aannemen en daar is volgens
Öhmann geen plausibele reden voor aan te voeren. Markey gelooft wel in die
apokope, omdat hij de -as/-os-uitgang Noordzeegermaans noemt en het Oudfries
er anders uit zou vallen (Krahe, 1969: 11; Öhmann, 1962: 29-32; Hammerich, 1937:
356; Markey, 1976: xxxv).
Het Noordzeegermaans is niet zozeer een taal, het is meer een verzameling
gemeenschappelijke kenmerken in nauw verwante talen. Die kenmerken bestaan
in hoofdzaak uit gemeenschappelijke vernieuwingen. Vooral sinds Hans Kuhn (1955)
verklaart men het ontstaan van het Noordzeegermaans uit de invloed van de
Noordzeegermaanse cultuur in de eeuwen van handel en verkeer tussen de
Angelsaksen en de volkeren aan de oostkust van de Noordzee (tot ± 1000 na
Christus). De datering van de vroegste Noordzeegermaanse verschijnselen is wat
moeilijk: ze hangt af van de tijd van de kolonisatie van Engeland, die steeds vroeger
wordt geplaatst. De kerntalen van het Noordzeegermaans zijn het Oud-

6

Op instigatie van drs. P. Vermeyden is tijdens de (jaarlijkse) Oudgermanistendagen in mei
1976 in Amsterdam het besluit genomen voortaan te spreken over Oudnoords in plaats van
het misleidende Oudnoors. Oudnoords (= Old Norse) is de overkoepelende benaming van
de talen/dialekten Oudijslands, Oudnoors (= Old Norwegian), Oudzweeds, Ouddeens en
Oudgutnisch.
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engels en het Oudfries. Veel van de kenmerken komen ook voor in het westelijke
Nederlands, het Oudsaksisch en het Noordgermaans (Miedema, 1971: 100-101;
Markey, 1976: xxiv-xxv; Miedema, 1977: 470-471).
Tenzij men, zoals Markey doet, aanneemt dat de -as ook in het oudste Fries heeft
bestaan, maar ten tijde van de Oudfriese overlevering verdwenen was (het latere
-s-meervoud in het Fries moet aan het Nederlands of het Nederduits zijn ontleend),
zou men bij het -as/-os-meervoud te maken hebben met een niet-Fries Ingweonisme.
Men kan zich evenwel afvragen of niet-Friese Ingweonismen mogelijk zijn. Schönfeld
(Schönfeld-Van Loey, 1970: XXXVII) noemt er een aantal op, maar volgens Miedema
(1969: 104) zijn deze wel degelijk Fries. Markey (1976: XXX-XLIX) noemt 36
Noordzeegermaanse kenmerken, waarover hij zegt: ‘The listing also includes North
Sea Germanic features not shared by Old Frisian, as well as Old Frisian
developments not shared by other North Sea Germanic dialects’ (p. XXIX-XXX). Van
die laatste heb ik er wel wat kunnen vinden, maar het enige niet-Friese Ingweonisme
dat hij vermeldt is juist het -as/-os-meervoud (p. XXXV).
Dit meervoud komt dus alleen voor in het Oudengels, het Oudsaksisch en
misschien (zie 3.1) in het Oudgents en het Oudwestvlaams. Men moet zich dan
toch wel afvragen of men deze meervoudsvorming een Noordzeegermaans
verschijnsel mag noemen. Over het bestaan ervan in het Hollands-Zeeuwse
kustgebied weten we niets, maar ook het autochtoon voorkomen ervan in het
westelijke Vlaams is vrij onwaarschijnlijk als men bedenkt tot hoever zuidelijk de
Friezen - zonder -as-meervoud - gezeten kunnen hebben en/of hoever hun
invloedssfeer reikte.
Zou het niet mogelijk zijn dat deze meervoudsvorming een zuiver
Saksisch/Angelsaksische aangelegenheid is? Hebben de kolonisatoren van Engeland
deze meervoudsvorming misschien van huis uit meegenomen, maar in eerste
instantie niet verder verbreid en moet men het eventueel voorkomen ervan in het
Vlaams gebied dan wellicht toch toeschrijven aan de door Einhart genoemde
Saksische ‘emigranten’ (cf. Öhmann, 1924: 31)?
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3.3.2 Mogelijke hypothese over het -s-meervoud in het vroege
Nederlands
Het lijkt mij dat er drie hypothesen over het -s-meervoud in het Nederlands vóór
1300 mogelijk zijn:
1. Een -as-meervoud kwam voor in een gedeelte van het Oudnederlandse gebied:
- of:

Er bestond een algemeen
-as-meervoud langs de
continentale Noordzeekusten dus inclusief Friesland, al
verdween het daar vóór-literair.

- of:

Er was sprake van een niet-Fries
Ingweonisme, maar het
-as(-os)-meervoud bestond wel
in het Saksische gebied en in het
westelijke gedeelte van
Vlaanderen en een gedeelte van
Holland.

- of:

De -as(-os) bestond alleen in het
Saksische gebied en West- en
Frans-Vlaanderen (in Vlaanderen
van oudsher, door Saksische
vestiging of door invloed vanuit
Engeland).

De -as ontwikkelde zich tot de Middelnederlandse -s, die het sterkst optrad in
het westelijkste Vlaams, als meest Noordzeegermaanse gebied binnen het
Nederlands. Deze hypothese, die algemeen wordt aangenomen, acht ik
helemaal niet onmogelijk, maar zoals ik hierboven heb aangegeven kleven er
nogal wat bezwaren aan.
2. De -as, die voorkwam in eenzelfde gedeelte van het Oudnederlandse gebied
als beschreven onder hypothese 1, stierf uit onder invloed van de andere
dialecten en doordat de uitgang niet bijzonder functioneel was (de andere
meervoudsvormingen leverden geen probleem op voor de transparantheid van
het paradigma).
Later ontwikkelde zich van het zuidwesten uit een -s-meervoud (eventueel kan
men voor het noordoosten een doorlopende ontwikkeling vanaf het Oudsaksisch
aannemen).
Deze hypothese heeft het voordeel (boven 1) dat men het ontbreken van
-es-meervouden in het vroege Middelnederlands niet hoeft te verklaren.
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3. Er heeft (behalve mogelijk in het noordoostelijke gebied) in het Oudnederlands
helemaal geen -as-meervoud bestaan. Pas in het vroege Middelnederlands is
van het zuidwesten uit een -s-meervoud opgekomen.

Ik neig tot hypothese 2 of 3. Het probleem is dan evenwel hoe men het ontstaan
van het -s-meervoud in het zuidwesten moet verklaren. Daarbij moet men volgens
mij een goed onderscheid maken tussen de verschillende categorieën:

groep a: de eenlettergrepige woorden
groep b: de woorden op -er/-aar
groep c: de vreemde woorden op -r van Franse afkomst
groep d: de enkele woorden op -n en -l

Bij groep a denk ik aan Engelse beïnvloeding: de handelscontacten van de
havensteden Brugge en Calais met Engeland maakten ook een zekere
taalvermenging zeer goed mogelijk. De eenlettergrepige woorden uit het Corpus
met een meervouds-s hebben alle een Middelengelse pendant (b.v. hok, sticche,
hil), die daar in het meervoud weliswaar meestal -es kreeg; maar hoe zal die uitgang
in de oren van de Vlaamse koopvaarders geklonken hebben; De -s is er duidelijk
dominanter dan de -ə-!
Doordat (Middel)engels en (Middel)vlaams - ook op fonologisch en syntaktisch
gebied (cf. Taeldeman 1980: 33) - zo veel met elkaar gemeen hadden kan men
nauwelijks van ontlening spreken; het is eerder een expansie van het -s-meervoud
vanuit een verwant dialect. En waarom zou men deze expansie niet aannemen als
men wel kan besluiten tot het ontlenen van een -ar-meervoud vanuit het Oudnoords
in het Oudfries?
Het -s-meervoud was in het Vlaams zeer funktioneel: het heeft een grotere
transparantheid in het paradigma gebracht. Er is een aanzet geweest tot de volgende
systeembouw: substantieven bestaande uit één syllabe eindigend op consonant
krijgen in het meervoud een -s en substantieven bestaande uit een syllabe + ə
krijgen in het meervoud een -n (zie Taeldeman 1980: 34).
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Bij groep b moet men mijns inziens ook uitgaan van Engelse beïnvloeding. De
functionaliteit was zelfs groter dan bij groep a: enkelvoud en meervoud dreigden
samen te vallen. Bij de verwantschapsnamen op -er zal dit probleem evenzeer aan
de orde zijn geweest als bij de woorden op oorspronkelijke -ari, waaruit vaak -(e)re
ontstond. De vrouwelijke verwantschapsnamen waren echter al vroeg in de
vrouwelijke verbuiging opgenomen. Toch ziet men ook hier (zie susters 2.2.2.2) een
aarzelende overgang naar de -s-meervouden.
Door de grotere functionaliteit vond een grotere (en blijvende) verbreiding plaats.
Bij groep b moet ook rekening gehouden worden met invloed uit groep c.
Bij groep c kan ik niet nalaten te denken aan Franse invloed: de woorden uit deze
groep kunnen bij hun ontlening de singularisvorm (zonder -s) èn de accusatief
7
pluralisvorm (waar in het Frans een -s voorkwam) van hun voorbeeld hebben
overgenomen. Accusatief een nominatief zijn in de meeste paradigmata van het
Oud- en Middelnederlands gelijk. Het is dus niet zo merkwaardig dat de meervouds
-s zich ook naar de nominatief uitbreidde. Verbreiding naar de andere casus - die
ook bij groep a, b en d valt waar te nemen - is verklaarbaar in het kader van de
voortschrijdende deflexie en het steeds belangrijker worden van het feature [+ Plur.].
Wederkerige invloed tussen de meervoudsvorming in deze groep en die in groep
b kan een rol hebben gespeeld bij de expansie van het -s-pluralis.
Ik denk dat groep d de eerste tekenen/tekens bevat van het produktief worden van
het -s-meervoud in het Nederlands ook bij andere categorieën. Plausibel is dat de
niet-sonore -s zich gemakkelijker laat combineren met een sonoor dan een
niet-sonoor substantief-einde (zie Taeldeman 1980: 37). Vandaar de ruime ver-

7

De Franse nom.pl.masc. heeft nog geen -s als het Mnl. deze al wel heeft. De Franse
acc.pl.masc. en de nom/acc.pl.fem. hebben wel een -s (Öhmann, 1924: 26).
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breiding bij woorden op -r en de uitbreiding tot woordeinden met andere sonoranten.
Het lijkt me niet zonder betekenis dat ook in deze groep één vorm (dus 50%) uit
Calais stamt. In het uiterste zuidwesten immers, met zijn nauwe contacten met zowel
Engeland als Frankrijk, moeten wij de oorsprong en de aanzetten tot expansie van
de meervoudsvorming op -s in het Nederlands zoeken.
december 1980

Adres van de auteur:
A. van Ostadelaan 124-3
3583 AM Utrecht
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F. de Tollenaere
Mnl. vlint ‘keisteen’
Het artikel Vlint in het WNT (XXI, afl. 18, 1969) heeft onder 1) als
betekenisomschrijving: ‘In oostelijke dialecten voor kei, keisteen’. Alle citaten onder
1, a) en b) zijn dan ook in Groningen en Drente te localiseren, met uitzondering van
de metabewijsplaatsen uit Plantijn en Kiliaan.
Dat het woord in geen geval Brabants was, blijkt uit de localisering die Kiliaan in
de tweede druk van zijn Dictionarium (1588), i.v. ‘Vlinte.... keye. Silex’, aan het
1
woord heeft meegegeven , t.w. ‘sax.fris.’. De bron van dit lemma van Kiliaan is niet
bekend. Dr. F. Claes, s.j. deelde mij in antwoord op mijn vraag hierover mede, dat
hij geen bron had kunnen vinden. Kiliaan ‘kan het uit de Thesaurus hebben
overgenomen, maar waarom dan wel met de aanduidingen sax. fris.? In de
Thesaurus staat vlint (behalve als lemma) ook i.v.: Key, keseling oft vlint. Keseling
kan uit de Teuthonista komen’. Als de Thesaurus de bron is van Kiliaan, waarom
2
vervormt K. de Plantijnse key tot keye en vlint tot vlinte? Immers de authentieke
vorm is vlint. Dat blijkt duidelijk telkens als naast het frequenter meervoud vlinten
het zeldzamer enkelvoud in de citaten van het WNT wordt vermeld (V. Bolhuis
(1783), Kops (1812)). Maar Ter Laan (1929) geeft naast vlint toch ook een bijvorm
vlinde. De localisering bij Kiliaan geeft ons in elk geval voldoende zekerheid, dat
het trefwoord ‘Vlint, oft key. Vn caillou. Silex’ bij Plantijn (1573) een vreemde eend
is in de Brabantse bijt.

1
2

De eerste druk van het Dictionarium (1574) heeft het woord niet. In het Etymologicum (1599)
is na Silex toegevoegd ‘ang. flynt’.
In het MNW komt geen enkele authentieke mnl. vorm keie voor. Het enige voorbeeld van
keie is afkomstig uit C.R. Hermans, Geschiedenis der rederijkers in Noordbrabant (1867)
waar het werd overgenomen uit de Spelen van sinne...ghespeelt...binnen der stadt van
Andtwerpen op d'Lantjuweel...1561 (Antwerpen, 1562).
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Maar als de Thesaurus al de bron mocht zijn van Kiliaan - Kilaans artikel stemt goed
overeen met de Thesaurus, althans wat de Nederlandse en Latijnse tekst betreft -,
waarop berust dan de vlint van Plantijns Thesaurus zelf? Dr. Claes schreef mij
hierover, dat hij het woord niet in de Pappa (Deventer, 1518) van Murmellius, de
Nomenclator (1567) van Junius en de Teuthonista (1477) van G. van der Schuren
had gevonden. Zou het kunnen zijn, dat vlint in de Thesaurus een van de Nederduitse
woorden is die door Augustin van Hasselt, een medewerker van Plantijn, hun weg
3
naar de Thesaurus hebben gevonden ?
In het WNT XIX, 2150 vindt men uit het jaar 1698 de volgende bewijsplaats: ‘In
occagie van den aangestelden optrek sal den trompetter eerst ront blasen, om
vlinten of vuursteenen en kruyt te halen, en daarna uyt roepen den precysen dag
4
en uure omme te vergaderen, N.-I. Plakaatb. 3, 450 (1698) ’. Zijn deze vlinten uit
de pen gevloeid van een schrijver die afkomstig was uit Friesland, Drente of
Groningen? of was vlinten toen een min of meer technische militaire term? De
toevoeging ‘of vuursteenen’ schijnt er in ieder geval op te wijzen, dat het woord niet
algemeen begrepen werd en dus in die tijd in de algemene taal eveneens geïsoleerd
was.
Wanneer men in het gedicht Aeddon 22 (1852) van Hofdijk leest: ‘Straks flikkerde
de vlam, die uit de vonk ontglom der flinten’ (WNT III, 4560), dan heeft men te maken
met een woord, geen rijmwoord, dat hetzij een archaïsme is, hetzij een leenwoord
uit Friesland, Groningen of Drente. Dit laatste lijkt waarschijnlijk wanneer men
bedenkt, dat het de kennismaking met de hunebedden was, die Hofdijk bracht tot
dit epische gedicht in de stijl van Ossian, dat in Drente speelt. Of zou Hofdijk dit
5
woord in Gelderland hebben leren kennen, toen hij daar met behoud van wedde
vertoefde om er zich als schilder te oefenen?

3
4

5

Zie F. Claes s.j., De Bronnen van drie Woordenboeken uit de Drukkerij van Plantin 262 (1970).
In het WNT vindt men deze plaats niet onder Vlint, maar onder een discutabel lemma Vlinte.
Zie hierover F. de Tollenaere, Vlinte ‘vuursteengeweer’ een spookbetekenis? (in Studies voor
Damsteegt 222-229 (1981)).
Zie J.H. Gallée, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect 12b (1895).
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In verband met het schaarse Nieuwnederlandse materiaal prikkelt de aanduiding
‘Mnl. vlint’ in het kopje van het WNT-artikel onze nieuwsgierigheid. Als men daarop
in het MNW het artikel Vlint opslaat, vindt men er, naast de obligate vermeldingen
van Kiliaan en Plantijn, in overeenstemming met het volslagen gebrek aan
chronologische orde der citaten dat het MNW kenmerkt, als eerste een 16de eeuwse
bewijsplaats uit het O. Vaderl. R. 4, 190, 8, te localiseren in Humsterland,
bewijsplaats die in het WNT niet had misstaan. Pas daarna wordt het interessant,
want er volgen twee citaten die in geen geval als ‘sax.’ zijn te karakteriseren. Het
eerste is uit Wap. Mart. II, 72:
Nu es mijn herte so hart een vlint,
dat soe hare iet (varr. niet) daertoe verbint,
dat soese wille scouwen.

De editie van Maerlant waaruit Verdam, tussen 1916 en 1919, in het door hem
bewerkte gedeelte van het negende, in 1929 verschenen deel van het MNW heeft
geciteerd, is niet die van Eduard Kausler (2, 649, 1844), noch die van Eelco Verwijs
(43, 1879). Afgezien van de kleine beginletters der regels in het MNW, stemmen
de geciteerde verzen overeen met de nieuwe, in 1898 verschenen uitgave der
Strophische Gedichten door Joh. Franck en J. Verdam en met de nieuwe bewerking
van die uitgave door J. Verdam en P. Leendertz Jr. (1918). De tekst van de
geciteerde drie versregels is nagenoeg identiek aan die welke men vindt in hs. A,
het Stuttgartse-Comburgse handschrift, dat in de loop van het onderzoek hoe langer
hoe later blijkt gedateerd te worden: Kausler I, 1840, 1ste h. 14de e. tot ± 1410;
o

MNW X, n . 248, 1941, 1350-1410; Deschamps, Mnl. handschriften, 1970, 73, ±
1380-1425:
Nu es mijn herte so hart .j. vlint
Dat soe hare jet daer:toe verbint
Dat soese wille scouwen.
(den anderen merten, synoptische archiefeditie...
6
door Th. Mertens 119, 1978 ).

6

Zie de recensie door A.M. Duinhoven in Ts. 95, 53-63 (1979).
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Men vergelijke hiermee de nagenoeg identieke tekst van hs. O (Oxford, Bodleian
Library) (± 1480, wellicht nog iets later):
Nu es mijn herte zo hart een vlint
Dat het daer toe hem yet verbint
Dat [- *...*] haer wille scauwen.

Waar zowel de handschriften A, O en ook G (1393-1402) alle het woord vlint
vertonen, hebben de andere drie handschriften op dit punt afwijkende lezingen: F:
soe verblint; B: so hart j. blint; incunabel D: soe een glint (a.w. 120). Dit wijst er
duidelijk op, dat de copiïsten van F en B, alsmede Henrick Pieterszoon die Letter
snider, met het onbekende woord vlint niets wisten aan te vangen. Dat de oudste
handschriften G en A (en ook O) het woord vlint wel hebben, pleit ervoor dat het
zeker in de oorspronkelijke tekst van Maerlant heeft gestaan.
De tweede plaats D. War. 8, 84, 42:
Om mi en geeft si meer no min:
haer hert is harder dan een vlint,
o

komt uit ‘Onuitgegeven verzen (Haagsche Hs. n . 721), medegedeeld door Dr. J.
van Vloten’ (MNW X, i, 272 b, 1927-1941). De verzen zijn, volgens de ‘Bouwstoffen’
van W. de Vreese, afkomstig uit het gedicht ‘Lieft si mi, ende ic en mach’.
Het Haagsche Liederhandschrift, vroeger 721, thans 128 E 2, werd in 1940, met
moderne interpunctie in zijn transcriptie, door E.F. Kossmann in een prachtige
facsimile-uitgave gepubliceerd. De tekst is Westmiddelnederlands (soms
Middelhoogduits getint of gekleurd) en Middelhoogduits. Volgens W. de Vreese
werd het geschreven c. 1340; op de kaart van de conservator der handschriften der
K.B. staat ca. 1400. Deze laatste datering is in overeenstemming met wat E.F.
Kossmann schrijft: ‘die Sprach- und Schreibgebilde der Handschrift, auch sie weisen
auf die Wende des Jahrhunderts, auf die bairische Periode der Grafschaft Holland
(1358/1433) und erinnern überdies persönlich an den Vater des Eigentümers, den
Grafen Engelbert von Nassau, der im Jahre 1404 durch seine Heirat mit Johanna
von Polanen das hochdeutsche
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7

Nassau mit dem niederländischen Sprachgebiet zusammenfügte’ (blz. 1) .
In de uitgave Kossmann luiden de verzen:
Om mi en geeft si meer no min
Haer hert is harden (sic!) dan een vlint
Ende ic byn dulre dan een kint.

Boven de tekst van het gedicht plaatst de tekstbezorger: ‘Holländisch, die
Schreibweise ist Holländisch’. Per slot van rekening hebben wij dus twee, qua tijd
en plaats authentieke literaire bewijsplaatsen van vlint ‘kei’ in Middelnederlandse
geschriften: een Vlaamse van niemand minder dan Jacob van Maerlant (±
1235-1300) en een Hollandse uit ± 1400. Hoe valt dat te rijmen met het ontbreken
van het woord vlint in Vlaamse, Hollandse en Brabantse bronnen tussen 1500 en
heden?
Met het ontbreken van vlint in de Vlaamse traditie is niet in strijd dat Guido Gezelle
in ‘The Song of Hiawatha’ schrijft:
ieder jachtpijl was met vlintsteen scherp getopt en dan gevederd
(ed. Baur 1, 695 (1879-'86)),

want dat is slechts een navolging van het Engelse woord flint van de bron
From an oak-bough made the arrows, Tipped with flint, and winged with feathers,
Henry Wadsworth Longfellow, The Song of Hiawatha 31 (1860).

Hoe valt het gebruik van het rijmwoord vlint bij Maerlant te begrijpen? Heeft de vader
der Dietse dichtren zelf ons de verklaring aan de hand gedaan, toen hij in Sinte
Franciscus Leven (ed. P. Maximilianus O.F.M., 1954), vs. 129-134 schreef:
Ende lesen sire in somich woort,
Dat in haer land es ongehoort,
Men moet om de rime souken
Misselike tonghe in bouken:
Duuts, Dietsch, Brabants, Vlaemsch, Zeeus,
Walsch, Latijn, Griex ende Hebreeus.

7

Met dank aan dr. A.J. Persijn te 's-Gravenhage.
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Heeft Maerlant zijn vlint in een ‘Duuts bouk om de rime’ gezocht?
De verklaring voor het gebruik van vlint in het Haagse Liederhandschrift, eveneens
in rijmpositie, zou kunnen zijn de bekende Middelhoogduitse invloed in dat werk.
Toch kan vlint niet zo maar uit het Middelhoogduits zijn overgenomen. Immers die
taal heeft een vorm met -s, t.w. vlins, die Walde-Pokorny, Vergl. Wtb. der Indogerm.
sprachen II (1927), 684 onder (s)plei- ‘spalten’ ‘wohl als *flintsa-, Nachkomme eines
-es-Stammes’ verklaart (zo ook J. Pokorny, Idg. etym. Wtb. 1000, Elfte Lief., 1957),
15

wat door A. Götze in Kluge, Etym. Wtb. d. de. Sprache (1951), nog niet in de 14de
8
druk (1948), werd overgenomen. Ook het Mnd. kent vlins, en wel naast vlint .
Reeds Verdam in het MNW verwees naar mhd. vlinshërte ‘steenhard’. In de
Middelhoogduitse poëzie is de karakterisering van een hart als een vlins een gewone
topos. Men vindt in M. Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch III (1878) b.v.
de volgende plaatsen:
ich ware an mînem herzen gelîch den herten vlinsen, Troj. 8693
von vlins ein herz sô hert nie wart, Loh. 7208
dînes herten herzen vlinse, Renn. 18752

Daarnaast is er ook de samenstelling vlins-hërze ‘steinhartes herz’, het werkwoord
vlinsen refl. ‘zu stein werden, sich verhärten’ en vlinsîn ‘steinhart’.
Op grond van de gegevens uit het MNW zou men de indruk kunnen krijgen, dat
vlint geen authentiek Diets woord is geweest. Zou

8

Ohd. flins, mhd. vlins is dus niet de ‘hd.Form’ van nd.flint, zoals men uit het artikel Flinte van
Weisbrodt in Trübners Deutsches Wörterbuch II, 388a (1940) zou kunnen opmaken, naar Dr.
H.-G. Maak (Göttingen) mij meedeelt, echter ten onrechte. Dat hd.Flins wel eens
geïnterpreteerd is als een vorm met hd. klankverschuiving, blijkt uit het volgende citaat uit D.
Sanders, Wtb. der Deutschen Sprache I, 1876, 465 i.v. Flins: ‘Die deutschen Berg- und
Hüttenleute heissen den Spatheisenstein auch Stahlstein und “Flintz”, Oken 1, 353’. Duden,
Das grosse Wörterbuch der Deutschen Sprache II (1976) heeft zelfs een lemma Flinz. Verg.
3

trouwens W. Braune, Ahd. Grammatik (1925) § 160, A. 2: ‘s für z... noch hie und da in
13

glossen’; zie ook Ahd. Grammatik

(1975).
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vlint, althans in Vlaanderen en Holland, niet-endogeen zijn geweest? Gezien het
voorkomen van het woord in het Fries, Engels en Nederduits lijkt een dergelijke
veronderstelling echter a priori niet waarschijnlijk. Trouwens in de 14de-eeuwse
fragmenten van Jacob van Maerlants Spieghel Historiael, die D.H.G. Bellaard op
het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch ontdekte, en die thans in de Leidse
universiteitsbibliotheek onder signatuur B.P.L. 2552, 33 berusten, vindt men in de
derde partie, achtste boek, aan het slot van kapittel LIII (‘van den pauesen van
Rome’) de volgende variant in de verzen:
Dat men hem (sinte michiel) ene kerke maken soude
Op enen berch in die zee
Op ene vlintroche min no me (Ts. 24, 1905, 155).

Naar drs. J.A.A.M. Biemans mij meedeelde, en zoals ik zelf heb kunnen constateren,
staat in het handschrift niet vlintroche maar duidelijk vlintloche. Met het tweede lid
-loche weet ik niets aan te vangen.
Het fraaie Haagse handschrift K.A. XX, dat door De Vries en Verwijs in 1863 is
uitgegeven, heeft op deze plaats de variant:
Datmen hem ene kerken make soude
vp enen berch min no mee
7

vp ene roetse jn die see .

Een oorspronkelijke(?) lezing *vlintroche lijkt dus niet zo gek. Heeft dit in de
oorspronkelijke versie van Maerlant gestaan, of zijn de fragmenten van Vlaamse
oorsprong, dan is vlint toch stellig ook Vlaams Vroegmiddelnederlands geweest.
Bovendien wordt vlint als eigennaam aangetroffen in Brugge in 1288: ‘vor ons als
9
vor schepennen (cam) wouter die vlint & lisebette sin wijf’ .

9

M. Gysseling, Corpus van Middelnederlandse Teksten I, Ambtelijke Bescheiden, nr. 815,
1324/5.
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En ook al zou vlint in het Haagse Liederhandschrift een overname zijn van een
Middelhoogduits woord dat werd aangepast aan Nederlandse
consonantverhoudingen, dan nog is vlint in het Vroegmiddelnederlands een echt
inheems woord geweest. Het was echter in de 14de en 15de eeuw blijkbaar aan
het verdwijnen.
Oktober 1980

Adres van de auteur:
Beatrixlaan 7
2361 SB Warmond
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G.R.W. Dibbets
*
Kiliaan en Spiegels Trivium
De Handelingen van het drie en twintigste Nederlands philologen-congres
(Groningen, 1955: 18), dat in april 1954 in Nijmegen werd gehouden, bevatten in
de samenvatting van de discussie na G. Kuipers lezing De betekenis van Spiegels
Trivium de opmerking: ‘De spreker is Prof. Michels dankbaar voor de als vraag
gestelde mededeling, dat er sprake is van invloed van Spiegels Trivium op Kiliaen’.
Michels zelf had reeds op invloed van het eerste deel van de Amsterdamse
triviumreeks, de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst (1584), op Kiliaans
Etymologicum (1599) gewezen in 1940: de etymologie die in de Twe-spraack op p.
4 van basterd (‘bastaard’) wordt vermeld, is door Kiliaan op p. 28 overgenomen met
bronvermelding: ‘Rhetores rhythmici Amsterod[amenses]’ (Michels 1940 (1955:
75)).
Op invloed vanuit de Twe-spraack op het Etymologicum worden we ook
opmerkzaam gemaakt door Claes (1977: 45) m.b.t. de woorden avend-ure
(‘avontuur’) en pijl-loot (‘piloot, lootsman’). Eerder al had Claes (1974: 185)
geschreven dat Kiliaans eigen notitie bij zijn Etymologicum: ‘Deftigh. holland.
eersaem, wys ende deftigh borghemeester’, aan de Twe-spraack is ontleend. Claes
(1980) geeft voorts klincker en med-klincker als voorbeelden van woorden die Kiliaan
voor zijn aantekeningen bij het Etymologicum aan de Twe-spraack zal hebben
ontleend, en merkt op dat er nog meer woorden, b.v. twee-spraecke, aan ontleend
kunnen zijn, zonder dat dit bij gebrek aan duidelijke overeenkomst (geen Latijnse
equivalenten) te bewijzen valt.
Wat de relatie Twe-spraack - Etymologicum betreft, zou ik de vermelding hol. op
p. 315 van het Etymologicum bij de woorden Mied

*

Ik dank hier dr. F. Claes s.j. die zo vriendelijk was mij zijn commentaar op een eerdere versie
van dit artikel niet te onthouden.
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(‘hol. i[d est] tijdinghe. Nuntium’) en mied-wijs (‘hol. Novarum rerum nunciis
abundans’), die beide in het Dictionarium van 1574 ontbreken, in verband brengen
met de Twe-spraack, waar op p. 109 wordt opgemerkt: ‘alzó ghelóóf ick dat onze
ouders...ghenaamt hebben: enen tyng-heer, Mie-wys’.
De aandacht in het bovenstaande bleef beperkt tot de verhouding tussen de
Twe-spraack en het Etymologicum, terwijl in Michels' ‘als vraag gestelde mededeling’
uit 1954 sprake is van Spiegels trivium. Aan de invloed die van de overige werken
van het Amsterdamse trivium in het Etymologicum waarneembaar is, wil ik in het
volgende kort aandacht besteden. Dat eventuele ontlening reeds spoedig na het
verschijnen van de triviumboekjes moet hebben plaatsgehad, moge blijken uit het
feit dat alleen van die woorden die ik hieronder van het teken - heb voorzien, de
beide wetenschappelijke termen uit de Amsterdamse werkjes nog niet te vinden
zijn in de uitgave die in 1588 van Kiliaans Dictionarium verscheen.
Van de vier boekjes die als trivium van de Amsterdamse rederijkerskamer In liefd
bloeyende verschenen, bevatten het Kort begrip des redenkavelings (1585) en de
Rederijck-kunst (1587) aan het einde een lijst met technische termen op het terrein
van de dialectica en de rhetorica: ‘Kunstwóórden des Redenkavelings, zó wy die
verduitscht hebben’, resp. ‘Rederijxe Kunst-woorden verduytscht’. De Nederlandse
technische termen waren uit puristische overwegingen in de genoemde teksten
gebruikt ter vertaling van de (in de wetenschappelijke wereld bekender) Latijnse en
Griekse, die voor de duidelijkheid in de marge van de teksten waren genoteerd. Dit
laatste vinden we ook in het Ruygh-bewerp vande redenkaveling (1585), dat echter
geen glossarium bevat. De terminologie van het Ruygh-bewerp vinden we voor een
groot deel terug in het (glossarium van het) Kort begrip: 103 termen, tegenover 69
die daar ontbreken; van laatstvermelde 69 komen er 3 voor in het glossarium bij de
Rederijck-kunst.
Wat deze groep van 69 termen betreft kunnen we het volgende opmerken: 13
ervan vinden we in Kiliaan 1574 terug onder hetzelf-
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de, soms in spelling wat afwijkende, lemma mét het Latijnse equivalent dat ook in
het Ruygh-bewerp voorkomt; invloed van het Ruygh-bewerp op latere edities van
Kiliaans woordenboek is hier dus uitgesloten. In 15 gevallen treffen we in Kiliaan
1574 wél de Nederlandse term aan, maar niet het Latijnse equivalent uit het
Ruygh-bewerp. Vergelijken we deze 15 termen met Kiliaan 1599, dan blijkt er in 4
gevallen van invloed uit het Ruygh-bewerp op Kiliaan 1599 sprake te kunnen zijn:

-

Ruygh-bewerp 44

Fundamentum

Grond

Kiliaan 163

grond/grondveste

Fundamentum

Ruygh-bewerp 41

Libido, cupiditas

Lust

Kiliaan 296

Lust/lost

(o.a.) libido

Ruygh-bewerp 37

Impotentia

Onvermoghen

Kiliaan

on-ver-moghentheyd (o.a.) Impotentia

Ruygh-bewerp 16

Ingenium

Vernuft

Kiliaan 598

Ver-nuft

(o.a.) ingenium

De resterende 41 Nederlandse termen troffen we in Kiliaan 1574 niet aan. Hiervan
is een negental wel in Kiliaan 1599 te vinden, maar zonder het Latijnse equivalent
uit het Ruygh-bewerp. In een drietal gevallen is invloed niet uit te sluiten:

Ruygh-bewerp 72

Necessaria

Nóódlyck

Kiliaan 340

noodelick

Necessarius

Ruygh-bewerp 53

Causalis

Oórzakelyke

Kiliaan 373

oorsaeckigh

(o.a.) causalis

Ruygh-bewerp 43

Comparatio

Verghelycking

Kiliaan 587

ver-ghelijkinghe

(o.a.) comparatio

Tegenover het feit dat in het glossarium van het Kort begrip een aantal woorden
is opgenomen dat in de tekst van het werk niet geglosseerd is, staat dat een aantal
wél geglosseerde woorden uit de tekst niet in de woordenlijst is ondergebracht. Met
uitzondering van officium - ambt en opinio - reden (beide p. 15) zijn het alle woorden
die thuishoren bij de 69 uit het Ruygh-bewerp. Van het genoemde tweetal komt
ampt - (o.a.) officium reeds in Kiliaan 1574 voor;
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het lemma reden vinden we in Kiliaan 1574 en 1599, maar hier noch onder rede of
redene wordt opinio als vertaling gegeven.
Ook onder de Nederlandse termen uit het glossarium van het Kort begrip is er
een aantal dat reeds mét gelijk Latijns equivalent in Kiliaan 1574 staat, terwijl in
andere gevallen de Nederlandse term niet in 1574 wordt aangetroffen, wél in 1599,
maar zonder het Latijnse equivalent uit Kort begrip.
Vergelijking tussen (het glossarium van) het Kort begrip met de beide
woordenboeken van Kiliaan laat zien dat er ook nu weer van mogelijke beïnvloeding
sprake zou kunnen zijn. Zo is er een aantal Nederlandse termen die reeds in Kiliaan
1574 gevonden worden, maar zonder het Latijnse woord uit het Kort begrip, en die
in 1599 die Latijnse term wél blijken te bezitten:
Kiliaan 1574: E5

Eyghenschap

Proprietas

Kort begrip

Eyghenschap

Proprium

Kiliaan 1599: 108

eyghen-schap. i[d
est]

r

eyghen-dom

(o.a.) proprium

Kiliaan 1574: F3

Ghestalt

Species.Facies.
Vultus

Kort begrip

Ghestalte

Figura

Kiliaan 1599: 141

ghe-stalte

(o.a.) figura

Werck

Opus. Operatio.

v

r

Kiliaan 1574: P4

Opificium

-

Kort begrip

Werck

Actus

Kiliaan 1599: 664

Werck

(o.a.) actus

Van een iets grotere groep woorden uit het Kort begrip, waarvan de Nederlandse
term in Kiliaan 1574 niet voorkomt, vinden we in Kiliaan 1599 zowel die Nederlandse
term als de Latijnse weergave ervan uit Kort begrip; hiertoe behoren ook de woorden
necessaria - nóódlyck en causalis - óórzakelyke die ik hierboven reeds in het
Ruygh-bewerp signaleerde en hier verder buiten beschouwing laat:

-

Kort begrip

Benenen

Negare

Kiliaan 1599: 36

be-neenen

(o.a.) Negare

Kort begrip 15

Bewys

Argumentum

Kiliaan 1599: 46

Be-wys

(o.a.) argumentum
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-

Kort begrip

Deling

Partitio

Kiliaan 1599: 82

Deylinghe

Partitio

Kort begrip

Hoedanigheid

Qualitas

Kiliaan 1599: 190

hoe-danigheyd

Qualitas

Kort begrip

Ondeligh

Individuum

Kiliaan 1599: 347

ondeeligh

Individuus

Kort begrip

Scheyding

Divisio

Kiliaan 1599: 460

scheydinghe

(o.a.) divisio

Kort begrip

Toeval

Accidens

Kiliaan 1599: 560

Toe-val

(o.a.) Accidens

Wat eynd - finis (Kort begrip 17; p. 8 en glossarium hebben end) en vinding inventio betreft moet er nog op worden gewezen dat de Nederlandse termen eynd
en vinding in Kiliaan 1574 niet worden vermeld. We vinden ze wel in Kiliaan 1599
als lemma, waarbij dan een Nederlands woord uit Kiliaan 1574 als synoniem wordt
gegeven:

Kort begrip 17

Eynd

Finis

Kiliaan 1574: E3

Ende

Finis

Kiliaan 1599: 109

Eynde. i[d est] ende

Finis

Kort begrip

Vinding

Inventio

Kiliaan 1574: O8

Vondt

(o.a.) Inventio

Kiliaan 1599: 614

vindinghe, vond

Inventio

v

v

Zelfs vinden we een maal een dialectaanduiding in Kiliaan 1599: ‘holl.’, wat
ontlening door Kiliaan aan het Kort begrip nog aannemelijker maakt, bij een woord
dat in Kiliaan 1574 ontbreekt:

-

Kort begrip

Schifting

Kiliaan 1599: 465

schiftinghe. holl. i[d Divisio
est] deylinghe

Kiliaan 1599: 82

deylinghe

Divisio

Partitio

Ook in het glossarium bij de Rederijck-kunst (1587) zijn verschillende in de tekst
geglosseerde woorden niet opgenomen. Van veruit de meeste vinden we zowel de
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Nederlandse als de Latijnse term uit de Rederijck-kunst reeds in Kiliaan 1574, en
later ook in Kiliaan 1599.
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De resterende woorden van deze groep blijken Kiliaan 1599 niet te hebben beïnvloed.
Het glossarium blijkt 216 Latijnse lemma's te bevatten, én een zevental ‘kopjes’,
waarin we ook een vreemdtalige technische term vinden met een Nederlandse
vertaling. Bij vergelijking van de Nederlandse technische term uit glossarium en
tekst blijken er verschillen te bestaan, zoals: glossarium: ontroering - tekst: ontroernis,
glossarium: beleding - tekst: t'Geschick. Deze verschillen hebben we bij ons
onderzoek betrokken.
Vergelijking van de 216 lemma's met Kiliaan 1574 laat zien dat we, uitgaande
van de Nederlandse term, in 28 gevallen de Nederlandse term mét het Latijnse
equivalent dat de Rederijck-kunst bevat, in Kiliaan 1574 terugvinden; 11 maal treffen
we in Kiliaan 1574 wél de Nederlandse term aan, maar niet daarbij de Latijnse uit
de Rederijck-kunst. In geen van deze elf gevallen is Kiliaan 1599 aangevuld met
de term uit de Rederijck-kunst.
Afgezien van enkele woorden die we hierboven al hebben aangeduid als mogelijk
door Kiliaan 1599 ontleend aan het Ruygh-bewerp en/of het Kort begrip, treffen we
in Kiliaan 1599 de volgende woorden aan die mogelijk aan de Rederijck-kunst zijn
ontleend:

-

Rederijck-kunst

Aardicheid

Elegantia

Kiliaan 1599: 9

aerdigheyd

(o.a.) elegantia

Rederijck-kunst

Anklacht

Accusatio

Kiliaan 1599: 6

aen-klaghte,

(o.a.) Accusatio

aen-klaeghe

Rederijck-kunst

billick

Aequum

Kiliaan 1599: 54

Billigh

Aequus

Rederijck-kunst

Hooftzaack

Status

Kiliaan 1599: 197

hoofd saecke

(o.a.) Status

Rederijck-kunst

Leerzaam

Docilis

Kiliaan 1599: 278

leer-saem

(o.a.) Docilis

Rederijck-kunst

Ondoenlijck

Impossibile

Kiliaan 1599: 348

on-doenlick

Impossibilis

Rederijck-kunst

Raadsel

Aenigma

Kiliaan 1599: 425

raedsel, ge-raedsel (o.a.) Aenigma
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-

-

-

-

-

-

Rederijck-kunst

Reedner

Orator

Kiliaan 1599: 443

redenaer

(o.a.) orator

Rederijck-kunst

Spreeckwoord

Adagium

Kiliaan 1599: 516

sprek-woord

(o.a.) adagium

Rederijck-kunst

Strijdreen

Contentio

Kiliaan 1599: 538

strijd-reden

(o.a.) contentio

Rederijck-kunst

Veyligh, wis

Tutum

Kiliaan 1599: 579

Veyligh

(o.a.) Tutus

Rederijck-kunst

Versmading

Vituperatio

Kiliaan 1599: 603

ver-smaedinghe

(o.a.) vituperatio

Rederijck-kunst

Voorbeeld

Exemplum

Kiliaan 1599: 615

veur-beld

(o.a.) exemplum

Rederijck-kunst

Voortstel

Propositio

Kiliaan 1599: 619

Veur-stel

(o.a.) Propositio

Rederijck-kunst

Waarschijnlijck

Verisimilis

Kiliaan 1599: 646

waer-schijnelick

(o.a.) Verisimilis

Rederijck-kunst

Weerlegging

Refutatio

Kiliaan 1599: 656

weder-legghinghe

(o.a.) refutatio

Rederijck-kunst

Wonderreen

Paradoxon

Kiliaan 1599: 679

wonder-reden

Paradoxum

Hierboven heb ik reeds opgemerkt dat de Nederlandse technische term in het
glossarium soms afwijkt van die binnen de tekst. Van die termen uit de tekst komt
een viertal niet voor in Kiliaan 1574, wel in Kiliaan 1599, mét de Latijnse term uit de
Rederijck-kunst:

Rederijck-kunst 18

Bewijs

Argumentum

Rederijck-kunst gloss.

Bewijsreen

Argumentum
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Kiliaan 1599: 46

Be-wijs

(o.a.) argumentum

Rederijck-kunst 17

Ghewysde

Iudicatum

Rederijck-kunst gloss.

ghewijs

Iudicatum

Kiliaan 1599: 147

Ghe-wysde

(o.a.) Iudicatum

Rederijck-kunst 14

nodigh

Necessarium

Rederijck-kunst gloss.

Noodlijck

Necessarium

Kiliaan 1599: 339

noodigh

(o.a.) Necessarius
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Rederijck-kunst 14

nutbaar

Utile

Rederijck-kunst gloss.

Nut

Utile

Kiliaan 1599: 341

nut-baer

(o.a.) utilis

Dat de Twe-spraack van invloed geweest is op Kiliaans Etymologicum uit 1599
was reeds aangetoond. Bovenstaande gegevens, resultaat van een vergelijking
tussen Kiliaan 1574 en 1599, en de drie overige werkjes van het trivium van de
Amsterdamse rederijkerskamer de Eglentier, laten zien dat ook deze als bron voor
Kiliaans werk uit 1599 zullen hebben gediend. Dat voor sommige, algemene, woorden
als werck, noodigh etc. de bewijskracht voor ontlening aan het Amsterdamse trivium
geringer is dan voor woorden als schiftinghe, wonder-reden, ghe-wysde, be-neenen
etc. blijft hierbij buiten beschouwing.
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J.J. Kloek
Rhijnvis Feith, het belang en de gevoelige lezer
*
Een receptie-esthetische problematiek avant la lettre
1. Aandacht voor de lezer
‘Le plus grand tort des philologues, c'est de croire que la littérature a été faite pour
des philologues’. De uitspraak is van R. Guiette, zelf filoloog, en wordt met grote
bijval aangehaald door ook al een vooraanstaand filoloog: Hans Robert Jauss, in
zijn roemruchte manifest Literaturgeschichte als Provokation der
1
Literaturwissenschaft . Zoals bekend verzet Jauss zich tegen de zijns inziens
verstarde literatuurwetenschap met haar traditionele waarden en gecanoniseerde
meesterwerken, om een receptie-esthetische benadering te bepleiten. Dat wil
zeggen: een aanpak waarin het functioneren van de literatuur voor de lezers in het
middelpunt staat.
Verzet tegen een verstarde literatuuropvatting met haar gevestigde waarden en
reputaties, verzet ook tegen het gezag van de vakmensen, een verschuiving van
de aandacht van het literaire werk naar de beleving ervan door de lezer - het is
opmerkelijk dat deze zelfde karakteristieken gebruikt kunnen worden ter aanduiding
van veranderingen die zich voltrekken in de esthetische opvattingen in de loop van
2
de achttiende eeuw .

*

1

Dit is een uitgebreide versie van een lezing, gehouden op het 36e Filologencongres te
Groningen. Ik dank dr. W. van den Berg, zeer gevoelige lezer van de oorspronkelijke versie,
voor zijn commentaar en suggesties.
In de versie opgenomen in Hans Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation (Frankfort
5

2

1974 , blz. 144-207), blz. 168 noot 61.
Buiten beschouwing moet hier blijven de intrigerende vraag, in hoeverre er bij beide processen
overeenkomstige maatschappelijke factoren in het geding zijn. Te denken valt met name aan
emancipatorische verschuivingen.
Een relatie tussen de ontwikkeling van de emotionalistische kunst-theorieën en de opkomst
van de middle class in de 18e eeuw wordt gelegd door Robert C. Holub, ‘The rise of aesthetics
in the eighteenth century’. In: Comparative literature studies, XV, (1978), blz. 271-83.
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Ik zal hier niet ingaan op de welbekende afbrokkeling van de autoriteit van de
Klassieken en de classicistische poëtica. Van de beide dan naar voren komende
tendenties in de kunstbeschouwingen van de Verlichting: enerzijds de rationalistisch
georiënteerde opvattingen, anderzijds de emotionalistisch gerichte, gaat het mij om
3
de laatste . Kenmerk daarvan is dat de esthetische gewaarwording wordt losgemaakt
van intellectualistische bevrediging, om gelocaliseerd te worden in het gevoel. De
mate waarin aan het gevoel geappelleerd wordt, bepaalt in deze visie de waarde
van een werk.
Deze verschuiving heeft belangrijke consequenties, zowel wat betreft het aspect
van de kunstcreatie, als dat van de receptie. Met betrekking tot de creatie - het zij
hier slechts aangestipt - is een gevolg de men zou bijna zeggen wildgroei van de
genieconceptie. Wat de kunstreceptie aangaat, ziet men dat het gezag van de op
basis van gedetailleerde regels beoordelende elite van professionele critici uitgehold
wordt. Reeds in 1719 gaat de invloedrijke theoreticus J.-B. Du Bos, die met zijn in
dat jaar verschenen Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture wel
4
beschouwd wordt als een van de grondleggers van de gevoelsesthetica , zo ver het
spontaan oordelende publiek competenter te achten als kunstrechter dan de raison-

3

4

Een helder overzicht van de zeer complexe ontwikkelingen in de esthetische theorievorming
ten tijde van de Verlichting geeft Armand Nivelle, ‘Literaturästhetik’. In: Walter Hinck u.a.,
Europäische Aufklärung, 1. Teil (Frankfurt 1974. Neues Handbuch der Literaturwissenschaft,
hrsg. von Klaus von See, Band 11), blz. 15-56.
W. Folkierski, Entre le classicisme et le romantisme. Étude sur l'esthétique et les esthéticiens
e

du XVIII siècle (Cracovie enz. 1925), blz. 39 e.v.; A. Martino, Geschichte der dramatischen
Theorien in Deutschland im 18. Jahrhundert, I (Tübingen 1972), blz. 45 e.v.; Robert Finch,
The sixth sense. Individualism in French poetry 1686-1760 (Toronto 1966), blz. 81-88. Sterk
relativerend echter Jacques Chouillet, L'esthétique des Lumières (z.p. 1974), blz. 37-47.
Een Nederlandse vertaling van de Réflexions critiques verscheen anoniem in 1740:
Oordeelkundige aanmerkingen over de poëzy, en schilderkunst. Uit het Fransch vertaald, ten
deele gevolgd, en met zommige aanmerkingen vermeerderd [door Ph. Zweerts]. Amsterdam
1740. Herdrukt 1760.
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nerende vakmensen, de ‘gens du métier’. Het oordeel van het publiek namelijk komt
voort uit le sentiment, dat van de kritiek is het resultaat van werken met passer en
lineaal.
Or le sentiment enseigne bien mieux si l'ouvrage touche, & s'il fait sur
nous l'impression qu'il doit faire, que toutes les dissertations composées
par les Critiques, pour en expliquer le mérite, & pour en calculer les
5
perfections & les défauts .
Een tweede consequentie van het primaat van de gemoedsbeweging is dat het
domein van het esthetische uitgebreid wordt. Het is immers niet alleen de aangename
harmonie van het schone waardoor hart of ziel getroffen worden. Er ontstaat dan
een esthetisch begrippenapparaat waarin termen als het naïeve, het hartstochtelijke,
6
het nieuwe, het wonderbaarlijke, het interessante etc. sleutelwoorden worden .
Illustratief is in het bijzonder de vlucht die het verhevene neemt als esthetische
categorie. Men rangschikt daaronder alles wat aanleiding geeft tot de ietwat
beangstigende ervaringen die de mens zijn kleinheid doen beseffen of hem religieus
inspireren: de wijdheid van de sterrenhemel en van de oceaan, de eenzaamheid
van uitgestrekte bossen, de macht van vulkanen en donderende watervallen,
kerkhoven bij nacht, schemerige kathedralen, overwoekerde ruïnes, e tutti quanti.
Met name sinds Edmund Burke in zijn Philosophical Enquiry (1757) de delight van
het verhevene ver boven de pleasure van het traditionele schone had gesteld,
beschouwen velen de ervaring van het verhevene als het nec plus ultra van
7
esthetische beleving .
Met dat de theoretici het gezag van de regels gaan relativeren, en zich meer
verlaten op de esthetische intuïtie - vaak aangeduid met de smaak - zadelen zij
zichzelf met een probleem op dat tot het eind

5
6
7

In de door mij geraadpleegde Slatkine reprint (Genève 1967) van de editie Paris 1770:
dl. 2, blz. 340.
Cf. Peter-Eckhard Knabe, Schlüsselbegriffe des kunsttheoretischen Denkens in Frankreich
von der Spätklassik bis zum Ende der Aufklärung. Düsseldorf 1972.
Over het verhevene, en de betekenis van Burkes A philosophical enquiry into the origin of
our ideas of the sublime and beautiful, zie bijv. Samuel H. Monk, The sublime. A study of
critical theories in XVIII-century England. Herdruk Ann Arbor 1960.
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van de eeuw toe onoplosbaar blijkt. Immers regels zijn te formuleren en aan te leren.
De smaak daarentegen kan men niet exact omschrijven, en acht men in principe
ook niet aan te leren. De vraag is dan: op welke wijze is een smaakbegrip
8
intersubjectief te maken . Sommigen veronderstellen dat in principe allen die door
de natuur zijn toegerust met een orgaan voor esthetisch genot, gelijke
9
gewaarwordingen ondergaan bij de beleving van een kunstwerk ; bij anderen echter
is deze rationalistische idee van de consensus gentium verzwakt, en naarmate het
inzicht terrein wint dat smaken wezenlijk verschillend kunnen zijn, groeit het probleem
waar dan een criterium voor de smaak te vinden. Bestaat er een universele góede
smaak? Waaraan herkent men een goede smaak en waaraan een slechte? Hoe is
het theoretisch te verantwoorden dat de meeste mensen een grove smaak hebben,
en slechts weinige ‘âmes sensibles’ een verfijnde? Voortdurend zoeken de theoretici
het antwoord op deze en vergelijkbare vragen. In principe ligt de weg open voor
een volledig afstand doen van alle absolute en objectieve esthetische grondslagen,
ten gunste van een subjectivistische en individualistische kunstopvatting. De
ontwikkeling in die richting verloopt echter uiterst langzaam. Wel erkent men
gaandeweg een zekere relativiteit van de smaak krachtens factoren als bijvoorbeeld
klimaat, ras, tijd, maatschappelijke conventies en dergelijke meer, maar de angst
voor een esthetische anarchie blijft groot en voortdurend ziet men de theoretici
zoeken naar een zeker minimum van algemene geldigheid voor de smaakoordelen.
Deze aporie geeft veel achttiende-eeuwse esthetische verhandelingen iets
tweeslachtigs, en

8

9

Een uitvoerige uiteenzetting van de onderscheiden opvattingen dienaangaande geeft Folkierski,
Entre le classicisme et le romantisme, in zijn eerste hoofdstuk. Uitsluitend de Engelse theoretici
behandelt Hannelore Klein, There is no disputing about taste. Untersuchungen zum englischen
Geschmacksbegriff im achtzehnten Jahrhundert. Münster 1967.
Zo bijv. Du Bos, die het orgaan voor esthetisch genot localiseert in een zesde zintuig (‘le
sixième sens’), dat naar zijn mening evenals de andere zintuigen de mens aangeboren is: ‘Il
est aussi rare de voir des hommes nés sans le sentiment dont je parle, qu'il est rare de trouver
des aveugles nés. Mais on ne sçauroit le communiquer à ceux qui en manqueroient, non plus
que la vue & l'ouie’. Réflexions critiques dl. 2, blz. 343.
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maakt dat dezelfde theoretici vanuit een later perspectief nu eens als verdedigers
van nieuwe inzichten worden gezien, en dan weer als behoeders van de traditie.
Ook Rhijnvis Feith, die als theoreticus nog niet de aandacht heeft gekregen die
10
hij zeker verdient , heeft geworsteld met het probleem van de verschillen in
esthetische beleving. Ik wil daar wat nader op ingaan, met als uitgangspunt Feiths
opvattingen over een bij uitstek emotionalistische categorie: het belang.

2. Het belang als esthetisch begrip
Ter introductie van het begrip belang keer ik nog even terug naar Du Bos. Du Bos'
centraal stellen van ‘le sentiment’ houdt in dat het hem niet in de eerste plaats gaat
om de beschouwing van het esthetische object op zichzelf, maar vooral om de relatie
tussen object en beschouwer. Deze relatie berust volgens Du Bos op het vermogen
van kunst om de mens te interesseren, dat wil zeggen: de beschouwer kan pas
door een werk emotioneel geraakt worden wanneer het intérêt bij hem verwekt. Hij
voelt zich dan in een staat van actieve betrokkenheid gebracht, hij neemt belang in
11
het weergegeven gebeuren .
12
L'intérêt, het belang , wordt een van de achttiende-eeuwse kunsttheoretische
13
sleutelwoorden . De term heeft betrekking op een ge-

10

11
12

13

Aan Feiths theoretische geschriften is sinds de weinig diepgravende studie van H.G. ten
Bruggencate, Mr. Rhijnvis Feith. Een bijdrage tot de kennis van zijn werken en persoonlijkheid
(Wageningen 1911) ternauwernood aandacht besteed. Alleen de destijds niet gepubliceerde
verhandeling Het ideaal in de kunst is door P.J. Buijnsters in zijn uitgave ervan van uitvoerig
commentaar voorzien.
Du Bos, Réflexions critiques, dl. 1, blz. 52-83.
Belang als equivalent van intérêt al in Zweerts' in noot 4 genoemde vertaling van Du Bos.
Overigens kan intérêt - evenals belang trouwens - ook gebruikt worden ter aanduiding van
de hoedanigheid van het werk die maakt dat het belang bij de lezer gewekt wordt. Dit
nuanceverschil zal mede verantwoordelijk zijn voor de uiteenlopende terminologie: Riedel
bijv. spreekt over das Interesse, Van Alphen over het belangrijke, Sulzer over das Interessante,
Garve over das Interessirende.
Cf. Knabe, Schlüsselbegriffe, in voce intérêt. J.G. Sulzer stelt onder het lemma Interessant
in zijn Allgemeine Theorie der schönen Künste (Leipzig 1771-74) onomwonden: ‘Das
Interessante ist die wichtigste Eigenschaft ästhetischer Gegenstände, weil der Künstler
dadurch alle Absichten der Kunst auf einmal erreicht’. (dl. 1, blz. 561) Te onzent Betje Wolff:
‘'t Is des het but van een oplettend Dichter, zyne Leezers belang te doen nemen in zyn werk.
Als hy ons hart voor zyne beminnelyke perzonen heeft ingenomen, heeft hy een groten triomf
op ons behaald’. ‘Gedagten over de dichtkunde’, blz. 149. Dit opstel is opgenomen in haar
Bespiegelingen over den staat der rechtheid (Hoorn 1765), blz. 147-55.
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moedsbeweging bij de lezer, en behoort dus typisch tot het emotionalistische
begrippenapparaat. Overigens weerspiegelt de theoretische reflectie de zojuist
geschetste problematiek: enerzijds erkent men dat het belang dat een lezer neemt
in een werk afhankelijk is van allerlei meer of minder particuliere factoren, anderzijds
gaan wel alle theoretici er van uit dat bepaalde zaken belang wekten, wekken en
zullen wekken bij alle mensen, in welke tijd en waar ter wereld ook. De kunstenaar
dient in de eerste plaats te mikken op dit intérêt universel; voor de in het bijzonder
betrokkenen (bijvoorbeeld de landgenoten van de dichter wanneer hij nationale stof
14
behandelt) wordt het werk dankzij hun intérêt particulier dan nog extra treffend .
Evenals Du Bos zijn de meeste latere theoretici geneigd de term belang te
reserveren voor díe gemoedsaandoeningen die gekenmerkt worden door een actief
medeleven. Esthetische emoties van een passief karakter vallen erbuiten. Belang
15
wordt bij ons opgewekt door met name personages en hun lotgevallen . Het begrip
komt zo erg dicht in de buurt te liggen van iets als identificatie. Een dergelijke
16
belangconceptie vinden we bij theoretici als Sulzer ,

14
15

16

Dit algemeen gebruikelijke onderscheid tussen intérêt universel en intérêt particulier wordt al
gemaakt door Du Bos, Réflexions critiques dl. 1, blz. 75-83.
Aan didactische poëzie stelt Du Bos daarom de voorwaarde dat ze verrijkt is met ‘tableaux
pathétiques assez fréquens’ (dl. 1 blz. 67). Een zelfde opvatting bij Cornelius van Engelen,
‘Welke zijn de algemeene oogmerken, die een digter moet bedoelen? [...]’. In: Werken van
de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden, dl. 4, 1779, blz. 67-224. Aldaar
blz. 117 e.v.
Sulzer, Allgemeine Theorie, in voce Interessant, zegt onder meer: ‘Die Vorstellungen, bey
denen wir uns grösstentheils leidend verhalten, wo wir blos geniessen, die Sachen seyen gut
oder böse, sind noch nicht von der interessanten Art. Man kann uns freudig, traurig, zärtlich,
wollüstig machen, und uns durch dergleichen Empfindungen angenehm unterhalten, ohne
uns lebhaft zu interessiren. [...] Wenn uns aber Gegenstände vorkommen, die unsre
Würksamkeit auffodern; wobey wir uns als mitwürkende Wesen zeigen; bey denen wir Entwürfe
machen; die Wünsche, Furcht und Hoffnung in uns erweken; wo uns daran gelegen ist, dass
die Sachen gewisse Wendungen nehmen, und wo wir uns wenigstens in Gedanken thätig
erzeigen, etwas zu dem Fortgange der Sachen beyzutragen: alsdenn werden diese
Gegenstände interessant genennt’. (blz. 561).
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17

18

19

Garve , Riedel , Diderot , om een paar bekende namen te noemen. Heel expliciet
20
is Séran de la Tour, die het belang laat voortkomen uit de intrige . Séran noem ik
hier overigens niet omdat hij tot de toonaangevende theoretici zou behoren, maar
omdat Feith zijn omschrijving van het belangbegrip aan hem ontleent.

3. Rhijnvis Feith over het belang
In 1781 debuteert Feith als literair-theoreticus met een Verhandeling over het
21
heldendicht . Gegeven de feiten dat het opstel over een specifiek genre gaat, dat
het door een dichtgenootschap met goud werd bekroond, en dat dit genootschap
de programmatische naam voerde Kunst wordt door arbeid verkregen, mogen we
verwachten dat de traditie van een op regels gefundeerde kunstopvatting in deze
‘handleiding voor jonge Dichters’ (blz. 18) nog sterk zal doorwer-

17

18

[Christian Garve], ‘Einige Gedanken über das Interessirende’. In: Neue Bibliothek der schönen
Wissenschaften und der freyen Künste XII (1771) 1 blz. 1-42, XIII (1772) 1 blz. 5-50. Een eveneens anonieme - vertaling verscheen onder de titel ‘Gedachten over het interesseerende
in 't schryven’ in De rhapsodist III (1778), blz. 19-58, 250-92, VI (1783), blz. 452-92.
F.J. Riedel, Theorie der schönen Künste und Wissenschaften (Neue Auflage, Wien enz. 1774)
hoofdstuk XVI ‘Ueber das Interesse’. Van Alphen geeft in zijn Theorie der schoone kunsten
e

19

20
21

en wetenschappen het betreffende 15 hoofdstuk de titel ‘Over het belangrijke’ (dl. 2, blz.
179-204). Hij heeft aan Riedels tekst passages uit Garve toegevoegd.
Diderot, De la poésie dramatique (1758) hoofdstuk XI ‘De l'intérêt’. In de Oeuvres esthétiques,
ed. Paul Vernière (Paris z.j.), blz. 226-32. Opmerkelijk is Diderots stelling dat het belang van
de toeschouwer vergroot wordt als hij meer omtrent de personages weet dan zijzelf.
e

Séran de la Tour, L'art de sentir et de juger en matière de goût (Paris 1762) dl. 2, 4 boek,
hoofdstuk II ‘Sur l'Intérêt’.
Ik citeer uit de uitgave in dl. 6 van de Dicht- en prozaïsche werken van Mr. R. Feith, 11 dln.,
Rotterdam 1824.
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ken. Inderdaad betoont Feith zich over het geheel genomen zeker geen revolutionair,
maar uitgesproken conservatief is de Verhandeling evenmin. Enerzijds is Feith van
mening dat de essentiële regels in de praktijk hun geldigheid bewezen hebben; ze
zijn ‘niet willekeurig uitgevonden, maar uit de Theorie van onze aangename en
22
onaangename bevindingen, en derhalve uit de natuur zelve genomen’ . Het
voortdurende beroep op de universele natuur als feilloos criterium getuigt van een
rationalistische esthetische oriëntatie. Aan de andere kant evenwel waarschuwt
Feith er telkens weer voor dat mechanische toepassing van de regels tot niets leidt,
en dat alleen een goede smaak het juiste gebruik ervan mogelijk maakt. De
ontoereikendheid van de regels is, zo stelt hij, te wijten aan het uitsluitend
23
verstandelijke karakter ervan; de smaak is een zaak van verstand en gevoel beide .
Dit primaat van de zijns inziens principieel niet in theoretische beschouwingen vast
te leggen smaak geeft blijk van een duidelijke emotionalistische tendentie in Feiths
opvattingen. Men zou de Verhandeling kunnen karakteriseren met de namen van
24
twee vaak erin aangehaalde theoretici: het is Batteux gekruid met Mendelssohn .
Aan de tien hoofdstukken die gewijd zijn aan de respectieve regels voor het epos
gaat echter een algemene beschouwing vooraf over de indruk die de dichter op zijn
lezers kan maken, en hierin manifesteert zich wel heel markant een puur
emotionalistische kunstvisie. Om dit eerste hoofdstuk, getiteld ‘Algemeene
aanmerkingen over het belang’, is het mij te doen.
Het belang is volgens Feith hetgeen waar het in de dichtkunst wezenlijk om gaat.
Het hoofdstuk begint aldus:

22
23

24

Verh. blz. 39. Feith verwijst hier naar Sulzers Theorie der angenehmen und unangenehmen
Empfindungen (1762).
Met name in het laatste hoofdstuk, ‘Eenige aanmerkingen over de navolging der Ouden’, gaat
Feith op de verhouding regels - smaak in. De smaak onttrekt zich, zo betoogt hij daar, aan
een adekwate beschrijving; men kan hem echter oefenen en verfijnen, vooral door bestudering
van de werken van de Ouden.
Zie voor de esthetische opvattingen van Batteux bijv. Finch, The sixth sense blz. 93-100; voor
die van Mendelssohn: Armand Nivelle, Kunst- und Dichtungstheorien zwischen Aufklärung
und Klassik (Berlin 1960), blz. 56-64.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

128
Alle de verschillende soorten van schoonheden, zullen ze een Dichtstuk
waarlijk versieren, moeten op het Belang, als op een vast eindpunt,
uitloopen. Het Belang is het wezenlijke voorwerp [= doel] van het schoone
in alle Kunsten en Wetenschappen, en naarmate dit sterker in een
voortbrengsel van smaak heerscht, naarmate is het volkomener. Het
verwekt in ons dat streelend gevoel, dat ons zoo hevig roert, dat wij niet
alleen gewillig ons aan het vermaak, dat het ons verschaft, overgeven,
maar dat het ons zelfs onwederstaanbaar tot zich trekt, zoodat wij niet
meer in staat zijn er ons aan te onttrekken. Het is eene zoo innige
beweging van de ziel, zegt Serran de la Tour, dat de hartstogt van liefde
of haat, die er uit ontspruit, ons even zoo dierbaar wordt, als datgeen, dat
25
eigen en onafscheidelijk aan ons wezen is . En inderdaad, wat mensch
leeft er, die van de natuur een gevoelig hart, een van hare voortreffelijkste
geschenken, ontvangen heeft, die het vermaak, dat het belang geeft, dat
verrukkelijk, dat tastbaar wonder der kunst, daar geen wellust bij halen
kan, niet dikwerf gesmaakt heeft? voor wien niet menigmaal de gewone
uitvloeisels der treurigheid, de tranen, beken van onuitsprekelijke geneugte
26
zijn geworden?
Het behoeft geen betoog dat in deze passage affectwerking bij de lezer voorop
wordt gesteld. Het gaat om de beweging van het gemoed, en alle esthetische
hoedanigheden van een werk moeten er daarom op gericht zijn het belang zo groot
mogelijk te doen zijn. Overigens hanteert Feith het belangconcept op een
eigenzinnige manier, en dat is te merkwaardiger omdat hij zich op Séran de la Tour
beroept. Séran immers laat - zoals ik daarstraks heb gezegd - het belang voortkomen
uit de intrige, maar bij Feith is van die connectie niets terug te vinden. Dit is een
heel bewuste ingreep geweest. Feith wekt weliswaar de indruk alleen in de
gecursiveerde woorden Séran aan te halen, maar in feite is de hele door mij
aangehaalde passage samengeflanst uit het begin van het hoofdstuk ‘Sur l'intérêt’
in L'art de sentir et de juger en matière de goût. Zorgvuldig is daarbij alles wat
betrekking heeft op intrige-elementen wegge-

25
26

l'Art de sentir et de juger en matière de goût, Tom. 2. C. 4. [noot van Feith].
Verh. blz. 20. Men ziet dat Feith belang in beide in noot 12 aangegeven
betekenisaspecten gebruikt.
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werkt, met het gevolg dat Feiths belangbegrip zeer wezenlijk verschilt met dat van
27
zijn zegsman .
In de rest van het hoofdstuk geeft Feith geen nadere ontleding van het belang
als zodanig, maar hij levert een aantal voorbeelden hoe het belang vergroot, en
daarmee de gemoedsaandoening van de lezer geïntensiveerd kan worden. Ook
dan besteedt hij geen enkele aandacht aan iets als intrige of lotgevallen. Waar hij
zich geheel op concentreert, is het decor waartegen het gebeuren zich afspeelt.
Het zijn namelijk, zo stelt hij, deze ‘uitwendige omstandigheden’
die het belang oneindig kunnen vermeerderen, die het tot eene hoogte
kunnen brengen, daar het buiten dat nooit toe zou geklommen zijn, in
één woord, die het gemoed voorbereiden om dien indruk te ontvangen,
dien de Dichter verwekken wil, en dien hij buiten deze voorbereiding nooit
zeker is, dat hij verwekken zal. (blz. 22).
Feith illustreert deze stelling met een paar persoonlijke ervaringen. Allereerst verhaalt
hij uitvoerig hoe hij in een kerk getroffen werd door het ‘aandoenlijk opschrift’ op
een zerk. Op een andere plaats, zo veronderstelt hij, zou hij er mogelijk onverschillig
zijn langs gelopen, maar nu was het de grootse, wat huiveringwekkende ambiance
van het kerkgebouw die zijn hart bij uitstek ontvankelijk maakte voor die inscriptie,
en zo het belangwekkende ervan oneindig vermeerderde. Welnu:
Het is juist hetzelfde in het Heldendicht en Treurspel; de tooneelen, die
de Dichter kiest, daar hij zijne persoonaadjes plaatst, moeten juist geschikt
zijn naar, en juist overeenkomen met de gevoelens, daar hij wil, dat zijne
persoonaadjes ons in brengen zullen; hij moet ons voorbereiden. Dit is
het eerste middel om belang te verwekken, en door dit te verwaarloozen
wordt menigwerf zijne geheele kunst vruchteloos. (blz. 22-23).
Van de andere illustraties die Feith geeft van de belang-verhogende werking van
de entourage, noem ik alleen nog zijn ondervinding dat een boek veel meer indruk
maakt wanneer het in een passende

27

Zie de Bijlage achter dit artikel.
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ambiance wordt gelezen; Youngs Night Thoughts bijvoorbeeld het liefst ‘om
middernacht bij eene flaauwe lamp, die een ruim ouwerwets vertrek naauwlijks half
28
verlicht’ .
Naast deze persoonlijke ervaringen haalt Feith een paar voorbeelden uit de
literatuur aan, waar het decor het belang maximaal intensiveert. Allereerst geeft hij
een omstandige beschrijving van de macaber-barokke kloostergrafkelder waarin
Baculard d'Arnauds Comte de Comminge zich afspeelt. Alleen al deze zetstukken,
zo is zijn overtuiging, wekken zo veel belang op voor Comminge, dat deze maar
weinig van zijn rampen hoeft te vertellen ‘om duizend tranen te zien vloeijen’ (blz.
25). Hetzelfde geldt in Lucretia van Merkens Germanicus voor de beschrijving van
het geheimzinnig-nachtelijke berglandschap waarin Arminius op weg gaat naar het
graf van Kattenwald:
Indien men onder het lezen van deze verzen zijn gevoel nagaat, zal men
ontdekken dat het gedurig meer en meer geneigd wordt om nog
aandoenlijker getroffen te worden. Het wenscht om nog treuriger
voorwerpen, en in die gemoedsgestalte komt men bij het graf van
Kattenwald, het punt, daar al het voorgaande op zamenloopt, en daar
onze geheele begeerte voldaan wordt. (blz. 27).
Klaarblijkelijk is Feith zich bewust van de eenzijdigheid van de gegeven voorbeelden,
hij wijst er tenminste op dat ook andersoortige gemoedsaandoeningen kunnen
worden gewekt dan ‘deze bekoorlijke droefgeestigheid’. Karakteristiek is evenwel
dat hij dit nauwelijks uitwerkt: de mogelijkheid wordt geopperd, met een bijna
29
opvallende terloopsheid .

28

29

Verh. blz. 29. Een vergelijkbaar voorbeeld hoezeer een corresponderende omgeving de
beleving van een werk kan intensiveren, geeft Herder in zijn (door Feith bewonderde) ‘Auszug
aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Volker’, wanneer hij uiteenzet hoe
hij Ossian onder optimale omstandigheden - op een scheepsreis - genoten heeft. In: Herder
u.a., Von deutscher Art und Kunst. Hrsg. von Hans Dietrich Irmscher. Stuttgart 1968. Aldaar
blz. 17-18.
Nl. in een korte alinea op blz. 27, waarbij hij als voorbeeld de beschrijving van de Tempel der
Liefde in de 9e zang van de Henriade noemt, die bewerkstelligt dat ‘onze ziel geheel
teederheid’ wordt.
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Schildering van de ‘uitwendige omstandigheden’ verhoogt overigens niet alleen het
belang dat de lezer neemt in het hele werk of in essentiële stukken daarvan, het is
tevens hét middel om détails belangwekkend te maken, en zo verslapping van de
betrokkenheid te voorkomen. De dichter kan hierbij profijt trekken van de ervaring
dat bepaalde natuurverschijnselen onveranderlijk een directe diepe indruk maken:
Zoo wordt mijne ziel geheel gevoel als ik eenzaam de volle maan aan
een' ruimen en zuiveren hemel beschouw. Ik staar er gedachteloos op;
mijne aandoeningen overstelpen mij; tranen biggelen langs mijne wangen;
ik kom weder tot mij, en de gedachtenis van alle mijne overleden vrienden
zweeft voor mijne oogen; ik bepeins mijne vergankelijkheid, ik gevoel
mijne onsterfelijkheid. (blz. 31).
Vergelijkbare metafysische aandoeningen roept ‘een donker uitgebreid bosch, vooral
van denneboomen’ bij hem op. Als literaire voorbeelden geeft hij het in de verre
maneschijn oplichten van Lottes kleed na het dramatische afscheid van Werther,
en het sombere eenzame bos als decor voor eeuwigheidsbespiegelingen in Van
Winters Jaargetijden.
Feiths eerste hoofdstuk van de Verhandeling over het heldendicht is één grote
uitwerking van het emotionalistische principe dat de kunst het gemoed dient te
roeren, hoe meer hoe beter. De schrijver moet daarom, zo zegt hij met nadruk, het
menselijk hart leren kennen en het eigen gevoel naspeuren (blz. 30 en 33). Zelf
illustreert hij dan ook zijn betoog met eigen intens-beleefde emotionele ervaringen.
Ik hoef niet toe te lichten dat deze belevingen - en hetzelfde geldt de literaire
voorbeelden die hij geeft - allemaal in dezelfde wat somber-pathetische sfeer liggen.
Ze behoren typisch tot wat in de achttiende eeuw als het domein van het verhevene
werd beschouwd. In wezen reduceert Feith de esthetische beleving van een werk
tot een reeks emoties, opgeroepen door een opeenstapeling van parafernalia van
het verhevene: stemmige grootse kerkgebouwen, sombere dennenbossen,
maneschijn, nachtelijke bergland-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

132
schappen... Wat hij hier doet is het aanreiken van een aantal suggestieve zetstukken
die verondersteld worden onder alle omstandigheden bij de lezer het gewenste
effect op te roepen. Dit geschiedt weliswaar om de lezer in de juiste stemming te
brengen om belang te nemen in de personages, maar dit eigenlijke doel blijft in het
hele betoog zozeer op de achtergrond, dat het er haast op lijkt dat deze decors
essentiëler zijn voor de beleving van het werk dan het gebeuren zelf, en dat Feith
het belang dat een kunstwerk moet wekken niet zoekt in een meeleven met de
personages, maar in één permanente gemoedsaandoening die wordt opgeroepen
30
door een reeks verheven tableaus . Karakteristiek is een polemiekje tegen Van
Alphen dat Feith halverwege het hoofdstuk invlecht. Van Alphen had in een
toevoeging aan Riedels hoofdstuk ‘Over het belangrijke’ betoogd dat in een langer
werk het belang niet uitsluitend afhankelijk mag zijn van incidentele aangrijpende
taferelen; naar zijn overtuiging moet het denken en handelen van de personages
er op gericht zijn ook onze geest bezig te houden. Dat houdt de belangstelling voor
de ontwikkeling van het gebeuren gaande, en zet het hart des te wijder open voor
31
die passages die het sterkst appelleren aan de emoties . Van zo'n verstandelijke
betrokkenheid moet Feith niets hebben. Dan interesseert het werk niet meer, zo
protesteert hij, en wordt het slaapverwekkend. Immers: ‘wij willen niet altijd denken,
wij willen zeer dikwijls gevoelen’. (blz. 27).
Op zichzelf is het goed te verdedigen een verhandeling over de regels van het
epos te openen met een meer algemene beschouwing over de vraag hoe belang
bij de lezer kan worden gewekt, maar juist als algemene beschouwing is Feiths
eerste hoofdstuk wel erg eenzijdig. In de rest van de Verhandeling klinkt het
overigens nauwelijks door. Feith spreekt daar vaak, zij het steeds tamelijk terloops,
over het belang, maar hij gebruikt de term dan in de meer conventionele

30

31

Uiteraard geldt dit niet voor Feith alleen. Monk geeft in de tweede helft van The sublime vele
voorbeelden van de neiging om de waarde van het kunstwerk bepaald te achten door de
cumulatie van verheven elementen.
Van Alphen, Theorie dl. 2 blz. 203-04. Van Alphen heeft deze toevoeging ontleend aan de in
noot 17 genoemde beschouwing van Garve.
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betekenis van dynamisch meeleven . In de Verhandeling als geheel is het eerste
hoofdstuk enigszins een corpus alienum, een eerste manifestatie van de latere
Feith. Het is immers evident dat door een verheven entourage aan te prijzen als het
voornaamste, zo niet enige middel om belang bij een werk op te wekken, waarbij
het middel van de gemoedsvoorbereiding een doel op zichzelf lijkt te worden, hij
33
het belangbegrip ontkracht, en toesnijdt op zijn sentimentele kunstopvattingen .

4. Feith en de gevoelige lezer
Een vraag die nog beantwoord moet worden is: in hoeverre neemt Feith een
algemene geldigheid van dergelijke gewaarwordingen aan. Evenmin als bij de
meeste andere theoretici van zijn tijd krijgen we daar volstrekte duidelijkheid over.
Vooropgesteld moet worden dat de bedoeling van het hoofdstuk, nl. om dichters te
leren hoe zij het belang bij de lezers moeten opwekken, impliceert dat in principe
iedereen die enig gevoel voor kunst heeft, verondersteld wordt de beschreven
aandoeningen te kunnen delen. Inderdaad generaliseert Feith zijn eigen
gewaarwordingen telkens: hij gaat dan over op ‘ons’, ‘men’, ‘het gemoed’, ‘het
menschelijk hart’

32

33

Met name in het hoofdstuk ‘Over de zamenstelling’. Verg. ook blz. 51, waar het belang dat
de lezer in de handeling neemt als volgt wordt omschreven: ‘het gaat ons zoodanig ter harte,
dat wij ons gedurig verbeelden er zelven de uitvoerders van te zijn’.
In het zesde deel van zijn Brieven over verscheidene onderwerpen (1793) geeft Feith een
beschouwing ‘Over het bijzonder en algemeen belang in de werken van smaak en kunst’
(Werken dl. 4 blz. 256-95). Aan het eind van deze voornamelijk aan de verschillende soorten
van bijzonder belang gewijde brief, keert Feith zich expliciet tegen Sulzers opvatting dat kunst
alleen interessant is indien actief medeleven wordt opgewekt (zie hiervóór noot 16). Feith
geeft nu toe dat dit de hoogste vorm van belang is, en dat een dergelijke belangopwekking
onmisbaar is in alle epische en dramatische kunst. Maar natuurschilderingen, zo vervolgt hij,
kunnen evengoed ten sterkste interesseren: zij geven ons ‘die zachte roering, welke wij zoo
zeer beminnen, en die de dichters van dezelve ons juist geven wilden’ (blz. 292). Feith
handhaaft daarmee het concept van het intérêt als basis van alle kunstbeleving, maar hij kan
dit slechts doen door er een verruiming aan te geven die de meeste theoretici impliciet of
expliciet verwierpen.
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etc. Opvallend is echter dat hij even iets aarzelender lijkt, wanneer hij het over de
belang-wekkende functie van détails gaat hebben. Klaarblijkelijk zijn dit ingrediënten
voor de literaire fijnproevers:
[Vervolgens] wilde ik nog voor het gros van menschen, eenige geringe,
maar voor gevoelige harten treffende bijzonderheden opgeven, die, door
een' fijnen smaak wel gebruikt, vuur en leven, en dat beminnelijk belang,
dat door eene teedere ziel zoo hoog geschat wordt, over het geheele
Heldendicht verspreiden. (blz. 30).
Gezien de oppositie met ‘het gros van menschen’ is het de vraag of ‘gevoelige
harten’ en ‘teedere ziel’ hier niet een exclusievere categorie aanduiden dan alleen
34
die van de kunstgenieters in het algemeen . Niettemin volgt er onmiddellijk een
generalisatie: ‘Als wij ons gevoel ontleden [...] dan ontdekken wij’ dat er
natuurverschijnselen zijn die op ‘onze ziel’ altijd en onmiddellijk een bijzondere
indruk maken. De correspondentie van dergelijke gevoelsassociaties wordt zelfs
expliciet, haast wat apologetisch geponeerd:
Er is eene grootere overeenkomst tusschen ons gevoel dan men in den
eersten opslag wel denken zou. Deze indrukken, die des oceaans, eener
echo, en een verbazend getal, die ik er zou kunnen bijvoegen, zijn vrij
algemeen. (blz. 32).
Dit wordt geïllustreerd door de eenstemmige reactie van ‘een gezelschap van smaak’
bij het voorlezen van Werther, op de passage waar Lotte verklaart dat de maneschijn
haar altijd tot bespiegelingen omtrent dood en toekomendheid inspireert: ‘met éénen
mond vielen wij den Lezer in, om te betuigen, dat wij in dezelfde gelegenheid juist
hetzelfde gevoel hadden’. (blz. 32).
Van een differentiëring van het kunstminnende publiek blijkt dus toch geen sprake
te zijn. In het vervolg spreekt Feith dan ook weer zonder restricties over ‘men’, ‘het
gevoel’ van de lezers, ‘de geheele ziel des Lezers’, en hij besluit zijn hoofdstuk met
een simpele tweedeling in esthetisch gevoeligen en ongevoeligen:

34

In het daarstraks aangehaalde begin van het hoofdstuk spreekt Feith overigens ook van
‘gevoelig hart’, maar daar lijkt het me min of meer synoniem met iets als vatbaarheid voor
aandoeningen, zonder een specifieke toespitsing.
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Ik zal hier thans niets meer bijvoegen. Voor hen, die vatbaar zijn om van
deze soort van aanmerkingen gebruik te maken, heb ik genoeg gezegd:
zij zullen mijne voorbeelden van de maan en het bosch op ontelbare
andere aandoeningen van zelven toepassen. Voor hen, die geen gevoel
hebben voor het schoone, zou ik alles kunnen zeggen, zonder dat zij er
meer nut van hadden. (blz. 36).
Enkele jaren later ziet hij dit onderscheid iets minder eenvoudig. Intussen is dan in
1783 de Julia verschenen.
Het zou me sterk verbazen indien men bij mijn bespreking van de ‘Algemeene
aanmerkingen over het belang’ niet aan de Julia heeft gedacht. Het grafschrift in de
kerk, de werking van sombere dennebossen, het herdenken van de overledenen
in het maanlicht, zelfs het opschemeren van Lottes kleed in de avond - al deze
belangverhogende ingrediënten vinden we in de Julia terug, uitgebreid met nog een
reeks andere van vergelijkbaar karakter. Wat Feith in het eerste hoofdstuk van de
Verhandeling zo nadrukkelijk theoretisch bepleit, brengt hij in zijn twee jaar later
verschenen romandebuut even nadrukkelijk in praktijk. Steeds tracht hij de
suggestieve kracht van de uitwendige omstandigheden maximaal op te voeren,
opdat de lezer door de beleving van de verheven entourage voortdurend is voorbereid
35
belang te nemen in de verheven intentie van het boek . Daarbij verbindt slechts
een vage intrige de reeks sterk gekleurde gevoelsmomenten met elkaar. De Julia
is de consequente toepassing van Feiths belangconceptie - men zou bijna zeggen
de test-case voor zijn opvattingen.
Ofschoon bij een aantal lezers de beoogde emotionele deelneming ook stellig
bereikt werd, stuitte de Julia van meet af aan tevens op ernstige kritiek. De essentie
36
daarvan was dat men de gevoelstoespitsing overdreven vond, ‘geoutreerd’ . In zijn
volgen-

35
36

De Julia is immers de uitwerking in romanvorm van een verheven opvatting inzake de liefde.
Zie de opdracht ‘Aan Mevrouwe***’.
Al in het voorwoord van de tweede druk van de Julia (eveneens 1783) maakt Feith gewag
van het verwijt van geoutreerdheid.
Overigens wil ik natuurlijk niet de suggestie wekken dat dit verwijt voornamelijk betrekking
had op de decoratie; het betrof veelal de gehele belevingswereld van de personages. Dat
neemt echter niet weg dat hetgeen Feith in de Verhandeling had gepropageerd als het middel
om belang bij de lezer op te wekken, in de praktijk bij een aanzienlijk deel van het publiek
bleek te falen, en zelfs averechts uitwerkte.
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de roman, Ferdinand en Constantia (1785), zal Feith in zoverre aan de bezwaren
tegemoet komen dat hij de emotionele momenten opneemt in een meer
geprononceerde intrige:
Zij is in den eigen smaak van Julia geschreven [...]. Alleen heb ik er eene
meer ingewikkelde geschiedenis doorgevlochten, om, zoo veel ik kon, de
aanmerking voor te komen, die men op Julia gemaakt heeft, dat ze
37
namelijk te louter sentimenteel was .
Het verwijt van ‘geoutreerdheid’ van de emotionele belevingen heeft Feith echter
steeds van de hand gewezen. Het eerst komt hij daartegen in het geweer in 1784,
een jaar na het verschijnen van de Julia, in een opstel ‘Over het onnatuurlijke,
38
geoutreerde, onwaarschijnlijke, enz.’ . Overigens wordt hierin de Julia niet met
name genoemd.
De aanleiding tot deze beschouwing is een brief van ‘Louise’, waarin deze er haar
verbazing over uitspreekt dat de reacties op een niet nader aangeduide Nederlandse
roman - ‘de kleine roman van den Heer***’ - zo uiteenlopen. Zijzelf heeft ‘op iedere
bladzijde de teederheid en kieschheid van gevoel in dien schrijver bewonderd’, en
was getroffen door de ‘ongekunstelde tooverkracht, die onmiddellijk tot het hart van
al zijne lezers doordringt, en er zich te eenenmaal onwederstaanbaar meester van
maakt’. In werkelijkheid bleken echter níet ‘al zijne lezers’ zo onder de indruk te zijn.
Een groot aantal vindt, volgens Louise nog steeds, veel in het werkje te prijzen,
maar betreurt het ‘dat al de sentimenten boven de natuur, de hartstogten geoutreerd,
en een groot gedeelte der tooneelen romanesk zijn’. Hoe komt het, zo vraagt Louise
aan Feith, dat dergelijke bezwaren dikwijls juist jegens de grootste genieën geuit
worden? (blz. 49-50).

37
38

Ferdinand en Constantia, Voorberigt (Werken dl. 5, blz. 113).
Brieven over versch. ond. eerste deel, derde brief (Werken dl. 2, blz. 49-67). In zijn bekende
verweer tegen de aanval op het sentimentele van De Perponcher verwijst Feith naar deze
brief (Werken dl. 3, blz. 140).
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Het is, zo legt Feith in zijn antwoord uit, met het gevoel voor het schone gesteld als
39
met de smaak voor wijn : alle mensen hebben enige smaak, van sommigen is de
smaak ‘teederer’, en slechts bij enkelen is zij ‘zoo kiesch als het mogelijk is’. Welnu:
zoals bij het proeven van uitgelezen wijnen, zullen ook bij het genot van
meesterwerken van de genie de delicate gewaarwordingen van de laatste categorie
altijd ‘geoutreerd’ voorkomen aan de minder fijn bewerktuigden (om maar te zwijgen
van degenen die menen kunst te moeten beoordelen op grond van puur
verstandelijke overwegingen - de ‘eigen gewaande kunstregters’ krijgen er hier bij
Feith even hard van langs als destijds bij Du Bos). Toch zijn het uiteraard de
fijnproevers die de belevingswereld van de zelf zo fijngevoelige genie het beste
kunnen begrijpen en meevoelen.
In de Verhandeling over het heldendicht onderscheidde Feith slechts
kunstgevoeligen en kunstongevoeligen, en zijn bevindingen aldaar golden alle
kunstgevoeligen. Op één plaats echter leek hij binnen die categorie nog weer een
keur aan te nemen. Hier in de brief ‘Over het onnatuurlijke, geoutreerde,
onwaarschijnlijke, enz.’ kiest Feith definitief voor zo'n gradatie in drieën. In principe
wordt met een dergelijke verdergaande differentiatie van het publiek de weg
vrijgemaakt voor een relativering van de universele geldigheid van esthetische
normen. Zover komt het bij Feith echter zeker niet; immers de hiërarchie waarin hij
de smaakverschillen ordent veronderstelt absolute waarden, waarover slechts een
40
kleine, adequaat bewerktuigde elite bevoegd is te oordelen . In de onmiddellijk
volgende brief ‘Over de navolging der natuur en der schoone natuur’ oppert hij even
de mogelijkheid van een totale relativering van de smaak, om die meteen categorisch
te verwerpen:
Mogelijk zult gij mij hier vragen, of er dan wel een ware smaak zij, en of
alles niet van de gewoonte afhange? Ik antwoorde volmondig: neen! er
is een eenige goede smaak, en alles wat daarvan verschilt, is wansmaak
[...] (blz. 85).

39
40

De vergelijking van de esthetische smaak met de fysiologische smaak is in de theorievorming
zeer gebruikelijk. Cf. Knabe, Schlüsselbegriffe in voce goût.
In de Brieven verklaart Feith herhaaldelijk dat de smaak te verfijnen is. In hoeverre hij het
echter mogelijk acht aldus de aangeboren verschillen op te heffen, wordt nergens duidelijk.
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Criterium is (en blijft tot en met Feiths laatste theoretische geschrift Het ideaal in de
41
kunst) de natuur, die onafhankelijk is van ‘gewoonte en vooroordeel’ . Enerzijds
bepleit Feith een sentimenteel elitarisme, anderzijds hangt hij met zijn refereren aan
de onveranderlijke natuur een rationeel universalisme aan, en het is geen wonder
dat dit in zijn beschouwingen dikwijls tot een zekere frictie leidt. Om me tot één
voorbeeld te beperken, en wel een dat het belang betreft: wanneer Feith in de laatste
van de Brieven over verscheidene onderwerpen nog eens over het belang reflecteert,
stelt hij, geheel in de geest van Du Bos en Batteux, het algemeen belang - het belang
dat ieder in een werk neemt, ‘tot welk eene natie of eeuw hij dan ook behooren
moge’ - ver boven de verschillende vormen van bijzonder belang, en onbekommerd
gebruikt hij in dit verband weer terminologieën als ‘het menschelijk hart’, ‘den mensch
in het algemeen’ etc. Een werk dat slechts in beperkte kring belang verwekt, zo stelt
42
hij hier, heeft dan ook maar weinig waarde . Deze op een consensus gentium
gebaseerde redenering had hij echter in de brief aan Louise juist verlaten, omdat
het feit dat meesterwerken soms maar weinig bewonderaars vonden er mee in strijd
was. Feiths oplossing was toen geweest een kwalitatief gedifferentieerde
publieksreactie aan te nemen. Overigens zal hijzelf hierin geen tegenspraak gezien
hebben: de kleine groep van fijngevoeligen was voor hem ongetwijfeld geen beperkte
kring als zojuist bedoeld, maar vertegenwoordigde juist de menselijke natuur in haar
43
zuiverste, minst gecorrumpeerde gedaante . Wat aan deze fine fleur belang
inboezemde was dus niet een beperkt intérêt particulier, maar juist bij uitstek l'intérêt
universel.
In wezen blijft Feith derhalve toch universalistische concepties aanhangen, maar
het is duidelijk dat de vanzelfsprekendheid daarvan ondergraven is. Om terug te
keren tot de brief aan Louise: met

41
42
43

Werken dl. 2 blz. 88. Verg. Rhijnvis Feith, Het ideaal in de kunst, ed. P.J. Buijnsters (Zwolle
1967), blz. 102 noot 3.
Brieven zesde deel, zesde brief, ‘Over het bijzonder en algemeen belang in de werken van
smaak en kunst’ (Werken dl. 4, blz. 256-95), blz. 271-72.
Niet voor niets geeft Feith als voorbeeld van zo'n beperkte kring: ‘de eerste kringen der groote
wereld’.
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de exclusivistische smaakopvatting die hij daarin voor het eerst ontwikkelt zet hij
ondanks alles toch een belangrijke stap in de richting van de individualisering van
de kunst. Het gaat hem voortaan - in principe - niet meer om de algemene geldigheid
van esthetische bevindingen, maar om de geldigheid voor de elite van lezers met
de fijnste smaak. Illustratief is de passage waarin hij Louise uitlegt dat het aan het
verschil in kunstgevoeligheid, vaak gepaard nog aan een verschil in kennis, te wijten
is dat literatuur die door sommigen als subliem wordt ervaren, dikwijls tevens zoveel
negatieve reacties oproept:
De vernuften, die in de renbaan der fraaije Letteren als starren van de
eerste grootte uitgeblonken hebben, bezaten eenen hoogen trap van
gevoel, eene sterke en vruchtbare verbeeldingskracht, die elk voorwerp,
dat hen omringde, het kleinste niet uitgezonderd, gretig ontving en met
verdubbeling te rug kaatste. [...] Kan het nu anders zijn, of de met minder
gevoel en kunde begaafde lezers hunner schriften moeten dezelve over
het algemeen geoutreerd en romanesk vinden, en vooral op die plaatsen,
die aan gevoelige harten en geoefende hoofden het meeste behagen
moeten, omdat ze er hunne eigene gewaarwordingen in ontmoeten, en
de Dichter daar, om zoo te spreken, zijn geheel gevoel in uitgeput heeft?
(blz. 59).
In feite worden hier de onafhankelijk van regels scheppende genie en de
onafhankelijk van rationele overwegingen oordelende gevoelige lezer als ideale
partners aan elkaar gerelateerd. Enkele jaren later zegt Feith precies hetzelfde in
een andere terminologie, als hij betoogt dat de sentimentele schrijver slechts door
44
een sentimentele lezer naar waarde geschat kan worden .
De tendentie tot een meer individualistische kunstopvatting heerste alom, en er is
alle kans dat Feith, die behoorlijk belezen was in de buitenlandse esthetische
theorievorming, hoe dan ook wel de ontwikkeling had doorgemaakt die waar te
nemen is tussen de Verhandeling en het eerste deel van de Brieven over
verscheidene onderwerpen. Het is de ontwikkeling van een min of meer
universalistische naar

44

Werken dl. 3 blz. 35.
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een zeer elitaristische conceptie betreffende de esthetisch gevoelige lezer . Het
lijkt echter niet al te gewaagd aan te nemen dat de verdeelde reacties op Julia dit
proces bespoedigd hebben. Verleidelijk is de veronderstelling dat de brief aan Louise
een verhulde poging van Feith inhoudt de kritiek op zijn eigen roman te neutraliseren.
Men kan zich bij de karakteristiek van het werkje in kwestie, hoe summier ook, in
1784 nauwelijks een andere roman voorstellen dan de het jaar tevoren verschenen
Julia. Hoe dit ook zij, in ieder geval was het na de kritiek op de Julia duidelijk dat
Feiths pretentie van een zekere algemene geldigheid van zijn esthetische opvattingen
onhoudbaar was. De praktijk bewees dat zijn emotionele cumulatie bij veel lezers
een averechtse uitwerking had: in plaats van een gevoel van betrokkenheid, van
belang, ervoeren zij juist, getuige het verwijt van geoutreerdheid, een afstand tot
het beschrevene.
De theoretische uitweg voor Feith lag voor de hand: hij maakt van de nood een
deugd, en neemt aan dat het gevoelsvermogen van zijn critici klaarblijkelijk minder
verfijnd is dan dat van hemzelf en zijn bewonderaars. Hij postuleert derhalve een
elite van kunstgevoeligen. Bovendien kon hij daarvoor aansluiten bij reeds vigerende
opvattingen. Met name wat de artistieke creatie betreft lag de populair geworden
idee van de meer dan normaal begaafde genie bij wijze van spreken voor Feith
gereed om er zijn eigen idee van de sentimentele kunstenaar overheen te schuiven.
Complementair kon op dezelfde wijze de sentimentele lezer gelijkgesteld worden
aan de schaarse uitzondering die de genie in zijn grootheid erkende.
De emotionalistische kunstleer had haar uitgangspunt gevonden in verzet tegen
de artistieke elite van reglementerende kunstbeoordelaars. Zij vond bij Feith in
zekere zin een hoogtepunt met de creatie van een nieuwe elite: de sentimentele
kunstgevoeligen.

45

Wat Feiths opvattingen inzake de literaire creatie (met name aangaande de genie) betreft,
traceert Buijnsters een gelijksoortige niet-consequente ontwikkeling als ik hier voor zijn
gedachten omtrent de literaire receptie heb geschetst. Het ideaal in de kunst, blz. 54 e.v.
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5. De lezer en de norm. Een receptie-esthetische problematiek
In de eerste paragraaf van mijn betoog heb ik een parallel getrokken tussen de
achttiende-eeuwse emotionalistische kunstopvattingen en de huidige
receptie-esthetica. Beide verzetten zich tegen de huns inziens steriele
literatuurbenadering van het literaire establishment, en beide richten hun blik op de
46
lezersreacties. In weerwil van fundamentele verschillen zou men de
emotionalistische theoretici met enig recht receptie-esthetici avant la lettre kunnen
noemen.
Met het verzet in de achttiende eeuw tegen de kunstregels doemt het probleem
op van het vinden van een nieuwe esthetische norm. De aanvankelijke oplossing:
de waarde van een werk wordt bepaald door de smaak van het kunstgevoelige
publiek, voldoet niet, op grond van de zich in de praktijk manifesterende
verscheidenheid. Bij de erkenning van een zekere pluraliteit is het echter voor wel
alle theoretici evident dat sommige lezers een betere smaak hebben dan andere,
of sterker: dat weinige lezers een véél betere smaak hebben dan het merendeel.
Dat impliceert dat deze minderheid meer stemrecht dient te hebben dan de
meerderheid als het aankomt op het vellen van een esthetisch oordeel. Alleen: men
ziet geen kans het onderscheid tussen een goede en een slechte smaak te
objectiveren.
Deze hele problematiek zien we weerspiegeld in de ontwikkeling, binnen een
paar jaar, van Feiths esthetische opvattingen. De Verhandeling over het heldendicht
staat als zodanig nog in de traditie van de normatieve poëtica's. Het eerste hoofdstuk
echter brengt een zeer sterke emotionalistische component aan, maar daaraan lijkt
nog wel een geloof in de gelijkheid van de esthetische gewaarwordingen ten
grondslag te liggen. In de brief over het geoutreerde heeft Feith dit
uniformiteitsconcept verlaten; hij erkent het probleem van de verscheidenheid, en
kiest radicaal als oplossing het verabsoluteren van zijn eigen smaak. Dat die slechts
door een beperkt aantal gevoelige lezers gedeeld wordt, pleit er nu eerder voor dan
ertegen.

46

Waarvan het belangrijkste wel is dat de receptie-esthetica zich - in tegenstelling tot alle
achttiende-eeuwse theorieën - in het geheel niet met het aspect van de creatie bezighoudt.
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Het grote receptie-esthetische probleem in de achttiende eeuw was het vinden van
een norm bij de toekenning van waarde aan een werk. Dit is een essentieel verschil
met de huidige receptie-esthetica: deze neemt door juist uit te gaan van de relativiteit
van de smaak, een tegenovergesteld standpunt in. Als het echter gaat om het
toekennen van betekenis stellen sommige receptie-esthetici zich minder relativerend
op. De receptie-esthetica verzet zich, zoals bekend, tegen het zoeken naar één
algemeen-geldige betekenistoekenning aan een werk, en wijst daarom concepties
als de adequate interpretatie in principe van de hand. Sommige onderzoekers
houden zich dan ook consequent uitsluitend bezig met betekenistoekenningen door
47
lezers, en achten de vraag naar de juistheid of onjuistheid daarvan irrelevant .
Anderen zijn evenwel van mening dat de receptie-esthetica wel degelijk ook tot taak
heeft de juistheid van interpretaties te toetsen. In het spoor van Vodička wordt dan
meestal als criterium aangehouden dat de interpretatie door de werkstructuur gedekt
48
moet zijn . - Accoord, maar de vraag blijft dan: wie bepaalt de grenzen van wat op
grond van de werkstructuur (op zichzelf al een problematisch begrip) al dan niet
kan worden verantwoord. Wanneer daarom bijv. Rainer Warning van oordeel is dat
bij het loslaten van de norm van de adequate interpretatie het vaststellen van de
adequaatheid van een interpretatie een van de kernproblemen van de
49
receptie-esthetica wordt , dan spreekt daar-

47

48
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De namen van bijv. Groeben, Barthes, Wienold, Trabant kunnen hier genoemd worden. In
ons land is een zuiver op de lezer gerichte aanpak bepleit door Jos Hoogeveen,
Funktionalistische Rezeptiontheorie. Leiden 1978.
Felix Vodička, Die Struktur der literarischen Entwicklung (München 1976), blz. 106. Verder
onder (vele) anderen Elrud Kunne-Ibsch, ‘Rezeptionsforschung: Konstanten und Varianten
eines literaturwissenschaftlichen Konzepts in Theorie und Praxis’. In: Amsterdamer Beiträge
zur neueren Germanistik. Hrsg. von Gerd Labroisse. Bnd. 3, 1974, blz. 1-36. Aldaar blz. 34.
Jäger stelt voor om een kader aan te geven van door de tekst toegelaten
interpretatiemogelijkheden, de zgn. ‘rezeptionsästhetische Adäquanzanalyse’. Georg Jäger,
‘Die Wertherwirkung. Ein rezeptionsästhetischer Modellfall’. In: Walter Müller-Seidel u.a.
(Hrsg.), Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft (München 1974), blz. 389-409. Aldaar
blz. 390-91.
Rainer Warning (Hrsg.), Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis (München 1975), blz. 12.
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uit een vergelijkbaar verzet tegen een totale relativering en subjectivisme als zich
in de achttiende eeuw uitte ten aanzien van de smaak.
De consequentie lijkt onherroepelijk te zijn dat men toch weer autoriteit moet
toekennen aan een beperkte groep van - ik zou haast zeggen: ‘gevoelige lezers’,
al zal men zich daarbij een ander soort elite voorstellen dan Feith.
Zeer verschillende historische processen kunnen soms treffende overeenkomsten
bezitten, en het kan aardig, en soms zelfs verhelderend zijn die aan het licht te
brengen. Meer heb ik niet beoogd, en tot voorspellingen zal ik me zeker niet laten
verlokken. Daarvoor zijn de bijbehorende verschillen te groot, en bovendien: de
geschiedenis herhaalt zich nooit. Er zijn vele redenen te bedenken om daarover
niet al te ongelukkig te zijn.

Adres van de auteur:
Nieuw-Loosdrechtsedijk 281
1231 KW Loosdrecht

Bijlage:
Het begin van het hoofdstuk ‘Sur l'intérêt’ van Séran de la Tour
Aangezien Séran de la Tour, L'art de sentir et de juger en matière de goût (2 dln.,
Paris 1762) niet geregistreerd staat in de C.C., volgt hier het begin van zijn hoofdstuk
50
‘Sur l'Intérêt’ waaraan Feith refereert . Het is het vierde hoofdstuk van het vierde
boek in deel II; weergegeven zijn de bladzijden 203-206. De passages die Feith in
zijn eigen omschrijving van het belang heeft verwerkt, heb ik gecursiveerd.
Invention, Enthousiasme, Sublime, élégance d'expression, vérité des
pensées, noblesse & varité de tours & de figures, autant de sources du
Beau de toutes les espéces. Toutes en embellisant un ouvrage, doivent
aboutir à l'intérêt, comme on voit les Ruisseaux, les Fleuves & les Rivieres
se

50

Drs. Suzan van Dijk was zo vriendelijk een fotocopy van dit hoofdstuk voor mij te maken in
de Bibliothèque Nationale te Parijs.
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perdre dans l'Océan, après avoir fait la richesse & l'ornement de la Terre.
Voilà l'objet essentiel du Goût.
Tout sujet que l'on traite dans la Poësie, la Peinture, la Sculpture ou la
Prose, a sa Fable, son Roman, & son intrigue. La Fable est le trait que
l'Auteur choisit, le Roman est la disposition des faits principaux, & l'intrigue
l'enchaînement de ces faits; c'est de l'embarras, de leur développement,
que doit sortir le dénouement après qu'ils l'ont suspendu quelque temps.
Si les obstacles qui sembloient détruire celui qui s'annonçoit le produisent,
l'intrigue est parfaite. S'il résulte des incidents, qui ont un rapport essentiel
avec l'action principale qui fait le fonds de l'Ouvrage, elle a encore la
même perfection.
C'est donc, comme l'on voit, de cette contrainte du jeu des ressorts, que
l'on nomme l'intrigue, que résulte l'intérêt, objet essentiel du Beau, dans
tous les Arts & dans toutes les Sciences; c'est aussi celui du Goût dont
il fait les délices.
Dans tous les sujets de Poësie Epique, Pittoresque & Dramatique, l'intérêt
est un sentiment qui nous touche si vivement, que non-seulement nous
nous livrons de nous-mêmes au plaisir qu'il nous donne, mais que nous
ne sçaurions nous y refuser. C'est un mouvement de l'ame si intime, que
l'affection de haine ou d'amour qui en résulte, nous devient aussi chere,
que ce qui est propre & personnel à notre Etre.
C'est l'intérêt qui tient l'ame attachée sur le Patétique d'une peinture,
tandis qu'elle n'accorde qu'une admiration stérile à l'expression d'un
tableau qui ne l'excite pas, quoiqu'il soit peut-être plus parfait pour
l'ordonnance & l'exécution, mais n'ayant qu'un sujet froid & inanimé.
C'est l'intérêt qui fait verser ces larmes délicieuses que l'on répand avec
un si grand plaisir. Miracle sensible de l'art; le signe ordinaire de la douleur
devient celui du plaisir. C'est lui qui porte l'ame avec une impatience si
vive & si curieuse à la connoissance du dénouëment; c'est le souvenir
de l'inquiétude délicieuse qu'il a excitée, qui feroit payer aussi cher le
plaisir de l'ignorer lorsqu'on le sçait, que l'on auroit acheté celui de le
connoître, lorsqu'on l'ignoroit.
Vrijwel de gehele, daarstraks aangehaalde, eerste alinea van het hoofdstuk
‘Algemeene aanmerkingen over het belang’ blijkt Feith woordelijk aan Séran te
hebben ontleend, maar hij is daarbij wel zéér eclectisch te werk gegaan.
Karakteristiek is overigens dat de enige passages die niet tot Séran te herleiden
zijn, een duidelijke
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sentimentele inslag hebben: ‘wat mensch leeft er, die van de natuur een gevoelig
hart, een van hare voortreffelijkste geschenken, ontvangen heeft’, ‘wonder der kunst,
daar geen wellust bij halen kan’, ‘beken van onuitsprekelijke geneugte’.
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G.J. Uitman
Nogmaals: aveluinig
Als aanvulling op het artikel ‘Aveluinig, enz.’ van F. de Tollenaere in TNTL 67 (1950),
41 kan ik mededelen, dat het woord aveluinig in de provincie Utrecht behalve in de
omgeving van Loenen ten oosten van de Vecht in het tweede en derde decennium
van deze eeuw ook ten zuidoosten van de stad Utrecht bekend was en wel in Zeist.
Mijn in De Bilt geboren moeder placht in die periode tot haar opgroeiende zoons te
zeggen: ‘Wat trek je toch een aveluinig gezicht’, ‘Kijk toch niet zo aveluinig’ of ‘Wat
kijk je weer aveluinig’, waarmee zij kennelijk bedoelde ons soms narrig, ontevreden,
gemelijk gezicht op bepaalde ogenblikken. En in diezelfde periode groeide een
dame in Doorn op die het nu nog bleek te kennen, evenwel zonder de juiste betekenis
te weten.
Het woord is zoals dr. de Tollenaere met bewijsplaatsen heeft aangetoond, alleen
in het westen van ons land bekend (geweest). Zeer gebruikelijk is het stellig niet
(meer) en Chr. Stapelkamp noemde in TNTL 66 (1949), 313 het al ‘een zeldzaam
woord’. Bij navraag mijnerzijds bleken jongeren het helemaal niet te kennen en
ouderen aarzelden. Een tweede jaars student in de nederlandse letteren bleek er
nooit van gehoord te hebben.
De meeste woordenboeken namen het nog wel op. De Vries en Kluyver in WNT
II (1898), 750 noemen het werkw. aveluinen al ‘verouderd’, SUPPL I (1956), 2190
10

signaleert het ook als bijw., Van Dale
27

Koenen-Endepols-Drewes

(1976), 203 kent het ook als zodanig. In

(1974) vindt men het niet, terwijl Kramers geïll. Nederl.

19

Wdb. (1979), 31, bewerkt door C.B. van Haeringen, het vermeldt, echter uitsluitend
met de betekenis ‘slordig, haveloos’.
Dr. de Tollenaere stelde mij ter beschikking een hem door prof. Zaalberg
gesignaleerde plaats uit een gedicht ‘Fluit en
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rommelpot’ van André Jolles in De Beweging 9de jrg (1913) blz. 81, dat als volgt
luidt:
Waarachtig ik ben ook niet zot,
Ik noem het een fortuintje
Om met Jan Rap en met Piet Snot
Te klapren op mijn rommelpot,
Rommel - bommel - stommelpot Als schunnig haveluintje.

Hier hebben we te doen met de substantivering van de door dr. de T. vermelde
derde betekenis ‘morsig, smerig’.
Dr. de Tollenaere verstrekte mij nog een door hem gevonden citaat uit Goede
ontvangst 4de jrg nr. 3, blz. 20, ongedateerd, dat aanvangt: Een van die haveluinige
zwarte loodsjes in Hoek van Holland, enz.
Op. blz. 42, noot 1, regel 2 van zijn bovengenoemd artikel leze men 5, 186 i.p.v.
5, 187.

Adres van de auteur:
Godfried van Seijstlaan 8
3703 BS Zeist
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Boekbeoordeling
E. Bekker - Wed. Ds. Wolff, en A. Deken, Historie van Mejuffrouw Sara
Burgerhart, naar de eerste druk van 1782 uitgegeven met inleiding en
aantekeningen door dr. P.J. Buijnsters in de reeks Nederlandse
klassieken, 2 dln, Martinus Nijhoff/Den Haag, 1980, F.135,00.
Neerlandici leggen tegenwoordig een levendige belangstelling aan de dag voor
onze letterkunde van de achttiende en de negentiende eeuw. Zij bezorgen lang
verwaarloosde tekstedities en slagen erin door hun biografisch onderzoek nieuwe
gegevens aan het licht te brengen, ook over dichters en schrijvers waarvan het
historisch beeld afgerond scheen te zijn.
Voor de studie van de Nederlandse letterkunde der achttiende eeuw heeft P.J.
Buijnsters zich reeds lang verdienstelijk gemaakt. En hij mag er zich op beroepen
die studie krachtig te hebben gestimuleerd. Al vele jaren houdt hij zich o.a. bezig
met het werk van Wolff en Deken. Dat heeft het vorig jaar geleid tot de publikatie
van zijn Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken (Utrecht,
1979) en thans (1980) tot de eerste wetenschappelijk verantwoorde editie van de
Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart in de reeks Nijhoffs Nederlandse klassieken.
Met dit laatstgenoemde werk heeft B. uitvoering gegeven aan een voornemen van
wijlen A.H. Höweler, die er wegens een dodelijke ziekte geen begin mee heeft
kunnen maken.
B.'s editie van Sara Burgerhart draagt uiteraard het stempel van zijn werkwijze.
Deze kenner van onze letterkunde der achttiende eeuw is een onderzoeker van
archieven en bibliotheken, en een bibliograaf. Filologisch grondwerk verrichten en
literairhistorische problemen oplossen betekenen voor hem in de eerste plaats de
ontbrekende gegevens opsporen. Dat vergt volhardend speuren naar en in publikaties
op vele terreinen van het maatschappelijk en geestelijk leven in de achttiende eeuw,
in het bijzonder indien het gaat om een roman als Sara Burgerhart die, evenals de
Camera Obscura, talloze malen refereert aan de dagelijkse dingen van zijn tijd. B.
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bereikt met zijn commentaar belangrijke resultaten. In mindere mate is dit het geval
met zijn tekstbegrip, zijn interpretatie van gegevens en de bepaling van hun waarde
voor de literairhistorische beeldvorming.
Deze uitgave van Sara Burgerhart brengt een fotografische herdruk van de
oorspronkelijke tweedelige editie (1782). De bladzijden tellen meer regels dan die
van het origineel, welke echter en marge hun nummering hebben. Het commentaar
staat in smalle kolommen naast de romantekst afgedrukt, links op de linkerbladzijde,
rechts op de rechter; soms bovendien onderaan de pagina. B. heeft van elke brief
de regels genummerd (om de vijf) om tekstdeel en bijbehorend commentaar
gemakkelijk te kunnen verbinden. De aantekeningen en de omvangrijke ‘Inleiding’
(negentig bladzijden) bepalen tezamen de waarde van de uitgave.
Op de ‘Inleiding’ volgen een Sara Burgerhart-bibliografie en lijsten van literatuur
over Sara Burgerhart, van Afkortingen en van Illustraties (hoewel de eerste druk
van de roman niet de zes later zo bekend geworden platen bevatte, heeft B. ze, m.i.
terecht, in zijn uitgave opgenomen). Na de tekst van de roman volgen tot besluit
vier bijlagen: de ‘Voorrede voor den tweeden druk’, Varianten, Illustraties en een
lijst van de honderdvijfenzeventig brieven die tezamen de tekst van de roman vormen.
De inleiding. Zij bevat een groot aantal verhelderende, vaak comparatistische,
beschouwingen over Sara Burgerhart. Aan de orde komen: de betrekkelijke soberheid
van de titel, de relatie van Wolff en Deken tot Richardson, het literaire en
esthetisch-kritische aspekt van het nationale reveil in het laatste kwart van de
achttiende eeuw, de eisen die werden gesteld aan de romankarakters, het
geprogrammeerde van die karakters in funktie van de zedelijke strekking van de
roman, Sara Burgerhart als briefroman, de ideologische achtergrond van het werk
en een historisch overzicht van zijn receptie. In haar geheel vat de ‘Inleiding’ op
kundige wijze de resultaten samen die tot nu toe geboekt zijn bij het literairhistorisch
onderzoek van Sara Burgerhart - en niet in het minst door toedoen van B. zelf. Ik
wil aan haar waarde in dit opzicht niets afdoen wanneer ik er enkele kanttekeningen
bij plaats.
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De ‘Inleiding’ opent met een hoofdstuk over de ontstaansgeschiedenis van Sara
Burgerhart in engere zin, d.w.z. over de vraag: wanneer werd de roman geschreven.
B. zet een aantal gegevens bij elkaar (gegevens ‘van dikwijls twijfelachtige waarde’
schrijft hij) en concludeert voorzichtig ‘tussen begin januari 1779 en 29 april 1782’.
Maar belangrijker is voor hem het ontstaan van Sara Burgerhart binnen de
ontwikkeling van het Nederlandse prozaverhaal in de achttiende eeuw. Daarop gaat
hij in het volgende hoofdstuk ‘Literaire voorgangers’ nader in. B. plaatst die
ontwikkelingsgeschiedenis binnen het raam van de vraag of Sara Burgerhart onze
eerste Nederlandse roman is. Volgens hem hebben Wolff en Deken, evenals na
hen verscheidene critici, die prioriteit geclaimd. Wat de beide schrijfsters betreft,
herinnert B. in dit verband aan hun woorden (Willem Leevend, III, voorrede, p. 7).
‘Geen soort van schriften wordt zo algemeen geleezen dan die, die tot ons hart
spreeken, en onder die de Romans. Deeze tak der Litteratuur ligt nog in ons
Vaderland onbebouwd; immers zo men niet onder 't leezend gemeen behoort, zal
men niets economisch, zo verre my bewust is, daar van aantreffen. Wy hebben des
in dit opzigt 't ys gebrooken’.
Wat claimen Wolff en Deken hier? Schrijvende over de roman bezigen zij de
woorden ‘tak’, ‘Vaderland’ en ‘economisch’ die voor hen in hun onderlinge
samenhang een specifieke betekenis hebben. B. herinnert aan het feit dat beiden
in 1779 een berijmde brochure schreven ten gunste van de Oeconomische Tak en
de Vaderlandsche Maatschappij te Hoorn. In 1781 verschenen hun drie delen
Economische Liedjes. Uit de voorrede van deel I blijkt de term economisch voor
Wolff en Deken heel wat meer te betekenen dan het ‘nuttig, deugdelijk’ waarnaar
aantekening 32, p. 9, op gezag van mevrouw Vieu-Kuik verwijst. In verband met de
literatuur betekent ‘economisch’ voor deze twee dichteressen: werk leveren waarmee
ze iets voor ‘ons Vaderland’ kunnen doen, werk dat het ‘algemene welweezen’
bevordert, in het bijzonder door ‘inlandse’ onderwerpen ter behandeling uit te kiezen.
Met de uit Willem Leevend geciteerde woorden geven zij te kennen dat tot dusver
het vaderland een economische roman heeft ontbeerd. De woorden ‘Vaderlandsch’
en ‘Nederlandsch’ zijn voor Wolff en Deken niet zonder
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meer synoniem. Wat W. en D., terecht, claimen, is dat zij met Sara Burgerhart de
eerste economische roman voor het vaderland schreven. En dat willen (en mogen)
ze gezegd hebben ook.
Maar aan het slot van zijn excurs over de ontwikkeling van de roman in Nederland
gedurende de achttiende eeuw concludeert B. niet dat Wolff en Deken er terecht
trots op zijn met Sara Burgerhart de eerste vaderlandse roman te hebben
geschreven. Hij merkt wel op dat ‘formeel gesproken, Sara Burgerhart geen
aanspraak kan maken op de eer van onze eerste briefroman te zijn’. Maar die eer
hebben Wolff en Deken ook nooit voor hun roman opgeëist, zoals B. trouwens elders
in zijn ‘Inleiding’ (p. 39) impliciet erkent. De afwezigheid van bovengenoemde
conclusie bij B. is des te merkwaardiger omdat juist hij verband legt tussen Sara
Burgerhart en ‘het nationale réveil in de Republiek (, dat) zich tevens op literair en
esthetisch-kritisch gebied openbaart’. (p. 36).
Het derde hoofdstuk van de ‘Inleiding’ behandelt het titelblad en het voorwerk van
de roman. Over de op dat blad tussen haken cursief afgedrukte mededeling ‘Niet
Vertaalt’ zegt B., met recht, dat deze nadruk op ‘van eigen bodem’ niet de bedoeling
kan hebben de publikatie van een oorspronkelijk-Nederlandse roman tot een
uitzonderlijk geval te maken. Aldus op zoek naar een verklaring acht B. die
mededeling mogelijk ‘een vorm van zelf-reclame, iets waar Betje Wolff bepaald niet
vies van was’; of, en dat gaat er volgens hem best mee samen, wellicht een manier
om het bijzondere karakter van deze Historie aan te duiden. Dit laatste hoeft echter
niet te worden verondersteld, want de voorrede geeft op dit punt afdoende zekerheid.
Daarin steken Wolff en Deken hun mening niet onder stoelen of banken dat er in
ons vaderland vrijwel geen werken verschijnen die bevorderlijk zijn voor de
ontwikkeling van de letterkundige smaak en blijk geven van de kunst goed te kunnen
afbeelden en geestig te zijn. Deze kwaliteiten hebben we, zo zeggen beiden, tot
dusver in de letterkunde buiten onze grenzen moeten zoeken. Er is, met andere
woorden, ook op dit gebied economisch werk te doen. Daarom deze keer: ‘Niet
Vertaalt’.
Op de rugzijde van het titelblad duiden Wolff en Deken in dichtvorm de strekking
aan van hun roman: zes alexandrijnen die niet
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met een titel zijn gekroond en het rijmschema ababcc hebben. Zij vormen tezamen
een allegorisch gedicht, waarin achtereenvolgens drie pedagogische handelwijzen
ten opzichte van de jeugd gepersonifieerd ten tonele worden gevoerd door een
redenaar die hen toespreekt: de gestrengheid met haar nors gezicht, de
lichtvaardigheid met haar adem die de deugd in de kiem smoort, en de wijsheid met
de attributen geduld, liefde, scherts en ernst. Het hoeft geen betoog dat de spreker
alleen aan de laatstgenoemde van deze drie attitudes de post van opvoedster
toevertrouwt.
In zijn explicatie van dit motto-gedicht bepaalt B. zich tot de inhoudelijke kant van
de zaak: de versregels geven aan, zegt hij, dat de roman zal handelen over de
opvoeding van de jeugd via een ‘verlichte’ pedagogie. Deze algemene aanwijzing
vindt hij vervolgens in de voorrede gepreciseerd, waar de schrijfsters de
hoofdbedoeling van hun Historie en haar exemplarische presentatie aanduiden. B.
besteedt daarbij geen aandacht aan de omschrijving, in de eerste alexandrijn, van
het opvoedkundig doel: de vorming van ‘het zagte hart der Jeugd’. De verlichte
pedagogie die hier wordt gepropageerd, heeft in het bijzonder het gevoelsleven tot
objekt. Die eerste versregel slaat het thema aan van de roman, t.w. de vorming van
het burgerlijke gevoelsleven bij de jeugd, dat wil zeggen een vorming die ertoe moet
leiden dat het gevoel de morele en intellectuele vermogens motiveert de burgerlijke
zeden en gewoonten als een groot goed te waarderen. Met Sara Burgerhart en
Willem Leevend leveren Wolff en Deken hun bijdragen aan die burgerlijke levensstijl
die in de achttiende eeuw in Nederland vorm gaat krijgen en in de negentiende
gestabiliseerd zal zijn. Het gaat in beide briefromans om de vorming van het zachte
hart van de jonge mens tot het burgerhart van de volwassene. Dat algemene streven
bezat toen nog de kenmerken van het nieuwe, dat met enthousiasme en lofredenen
(Diderot) gebracht kon worden. Sara moet een redelijk compromis vinden tussen
mensenliefde en mensenkennis, vriendschap en liefde, onafhankelijkheid en
onderwerping.
Maar het motto-gedicht doet meer dan het thema van de roman aanwijzen. De
ongenoemde beoefenaar van de welsprekendheid die er het woord voert, richt zich
respectievelijk vermanend, terugwij-
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zend en eerbiedig tot de vertegenwoordigsters van drie manieren waarop de vorming
kan worden bedreven: streng, lichtvaardig en wijs. Met deze kritische driedeling
geeft het motto een belangrijk struktuurbeginsel van de roman aan.
In het vierde hoofdstuk van zijn ‘Inleiding’ handelt B. over Sara Burgerhart als
briefroman. Daarbij komen o.a. aan de orde de uitgeversfiktie, de momentane
beschrijving, de ingelaste levensgeschiedenissen, de eenheid van de briefroman,
de geografische afstand tussen de korrespondenten en de verscheidenheid van
briefstijl. De organische eenheid van het werk ziet hij in het feit, dat de meeste
draden van het netwerk der korrespondenties ‘heenleiden naar Sara als centrale
figuur’. Zij schrijft en ontvangt het grootste aantal brieven. Maar met deze ‘natuurlijke
concentratie’, om de woorden van B. te gebruiken (opmerking over Goethes Werther
op p. 44), blijven we aan de oppervlakte van de struktuur van Sara Burgerhart.
Aan het slot gekomen van zijn receptiegeschiedenis van deze roman constateert
B. (p. 89) dat de aandacht van de onderzoekers zich thans meer dan voorheen richt
op de interne struktuurmomenten. Zelf geeft hij die aandacht niet. Wel wijst hij nog
op een verhandeling van Marina Balzano in de Annali van het Istituto Universitario
Orientale (Napoli 1978), getiteld ‘Alcuni elementi strutturali di Sara Burgerhart’, dat
te laat verscheen om door hem nog te kunnen worden verwerkt. B. spreekt er wel
over als een interessante struktuuranalyse, maar ik betwijfel of zij hem van nut zou
zijn geweest bij het schrijven van zijn hoofdstuk over Sara Burgerhart als briefroman.
Onder de handen van Marina Balzano wordt die analyse, steunend op Propps
morfologie van het sprookje, op Claude Bremond (via Barthes' Introduction à l'analyse
structurale des récits), op Todorovs analyse van Les liaisons dangereuses in zijn
Littérature et signification en op twee artikelen van Mieke Bal, tot een soort veredelde,
door gratuite schema's geïllustreerde parafrase van Sara Burgerhart; en haar
conclusies liggen zo voor de hand, dat al die omslag overbodig blijkt.
Tussen de vier groepen van korrespondenten die B. onderscheidt - het eigen
wereldje van Sara, de fijnen, de savantes en de lichtmissen - bestaan, zoals hij
opmerkt, geen briefrelaties, of slechts
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bij hoge uitzondering. Maar hun onderlinge verbindingen met betrekking tot de roman
die zij samen schrijven, zijn hecht verankerd in de drie aspekten van de
themabehandeling die de schrijfsters zo retorisch in het motto te berde brengen. In
de gestrengheid zijn de Saragroep - door Anna Willis - en die der fijnen met elkaar
verbonden. Anna is een strenge, onbeschaafde, kribbige bedilster (haar eigen
woorden), die beledigende verdachtmakingen uitte. Ze heeft van Sara een karikatuur
gemaakt en ze nam het besluit het contact met haar te verbreken. De fijnen maken
van Sara de hoer van Babylon en ‘snijden haar af’. In de lichtvaardigheid zijn
aanvankelijk Sara, Letje en Jacob uit de Saragroep verbonden met de lichtmissen.
En de wijsheid van de oudere dames Willis en Spilgoed krijgt haar karikatuur in die
der savantes.
Deze romantechnische verbindingen op basis van de perspektivisch gevarieerde
themabehandeling worden versterkt door de gerealiseerde of potentiële
huwelijksgevallen waarover de brieven verhalen. Hier treffen we eveneens relaties
aan tussen gestrengheid, lichtvaardigheid en wijsheid. De wijze weduwe Spilgoed
had een lichtmis tot echtgenoot, de wijze weduwe Willis een lichtvaardig man die
z'n zaken niet kon beheren. De gestrengheid van Edeling Sr. bracht schade toe aan
vrouw en kinderen. Lotjes moeder trouwde een nietsnut en Letjes moeder ging aan
prachtlievendheid te gronde. Het is lichtvaardig van een onbemiddeld meisje om
een man zonder geld te trouwen (en omgekeerd), de wijsheid ziet dat tot nader orde
(een erfenis) in (Anna Willis), of slaagt in de verijdeling van een dergelijk huwelijk
(Letjes vader). En de fijnen zorgen weer voor de spotvormen van deze
huwelijksgevallen: in deze kring van naar buiten toe strenge zedenmeesters dreigt
kwezelachtige onwijsheid te leiden tot een lichtvaardig huwelijk met een vrome
lichtmis en moet de verbintenis tegemoet gezien worden tussen wie ook begrijpen
dat een huwelijk zonder geld niet moet worden aangegaan en zich daarom op het
dievenpad begeven.
Deze strukturele relaties gelden in de eerste plaats voor deel I waarin de vorming
van het hart centraal staat, terwijl in het tweede deel de historie zich in versneld
tempo richt op het huwelijk. Voor zover mij bekend is tot dusver de vraag niet gesteld
waarom Wolff
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en Deken na de negentigste brief hun roman in twee delen hebben gesplitst. Zij lijkt
ook overbodig want gelet op de omvang van de tekst en op het aantal brieven is
het een splitsing in vrijwel gelijke delen. Maar de volgorde van de epistels is uiteraard
niet willekeurig. Een brief van Blankaart opent en besluit de roman, deel II begint
niet bij toeval met de eerste van de in totaal vier brieven van de heer R. Daarin duikt
het motief van de twee mededingers (R. en ‘Hein’ Edeling) op, dat tot de
honderdzesentwintigste brief de Sara-groep, de savantes en de lichtmissen verenigt.
Want de concurrentie tussen Hendrik Edeling en R. wordt van verschillende
gezichtshoek uit bekeken: die van R., van Hendrik, Cornelia Hartog, de weduwe
Buigzaam en Letje. Binnen de kring van de fijnen vormt de concurrentie Slimpslamp
- Styntje Doorzigt de karikaturale tegenhangster. De verschillende
korrespondentiekringen worden ook verbonden in het bedrog bedrijven en bedrogen
worden: het bedrog van Hartog, van Slimpslamp en Benjamin, van R.; de bedrogen
Saartje, de bedrogen tante Zuzanna, en de bedrogen bedriegers Hartog en R.
Een strukturele faktor vormen voorts de min of meer onopvallende verwijzingen
naar toekomstige gebeurtenissen. In Sara Burgerhart houden ze het midden tussen
een ‘subtiel spel’ (B., in het voetspoor van Josts ‘imperceptibles insinuations’, over
Werther, p. 44) en ‘hand- en spandiensten van elkaar informerende correspondenten’
(p. 43). Het zijn meestal echter niet zozeer informaties dan wel verwijzingen naar
wat er zal gaan gebeuren via bespiegelingen en moralisaties. Voorbeelden hiervan
vindt men op p. 147, r. 8-10; p. 165, r. 121-122; p. 279, r. 150-153; p. 518, r. 384-387,
alle verwijzend naar Sara's motief en besluit om met R. naar de Hortus te gaan; p.
165, r. 119; p. 159, r. 31-32; p. 278, r. 115-116; p. 285, r. 165-169; p. 344, r. 80-82,
alle verwijzend naar het omzichtige beleid van R. om Sara in zijn macht te krijgen;
p. 197, r. 36-38; p. 268, r. 28-33; p. 446, r. 205-208, alle aanduidingen in de richting
van Sara's huwelijk met Edeling en de garantie die het inhoudt, dat zij niet in handen
van kwaadwilligen valt.
B. behandelt in zijn hoofdstuk over Sara Burgerhart als briefroman ook de ingelaste
(levens)geschiedenissen. Dat Saartje in de vijfde

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

156
brief aan haar intieme vriendin het verhaal van haar jeugd vertelt, waarmee Anna
toch bekend moet zijn, kan niet anders worden verklaard dan als een onhandigheid
van Wolff en Deken, die de lezeressen over de voorgeschiedenis van de
hoofdpersoon willen inlichten. B. wijst er terecht op dat Sara de behoefte gevoelt
zich tegenover Anna te rechtvaardigen voor haar besluit het huis van haar tante te
ontvluchten. Maar daarvoor is toch niet nodig dat zij zo uitvoerig gaat ophalen wat
aan Anna bekend verondersteld mag worden? Uit de vijfde brief wordt ook niet
voelbaar dat er van de behoefte aan rechtvaardiging uit wordt toegeschreven naar
het verhaal van Sara's jeugd. ‘ik moet u eindelyk voldoen omtrent zaken, my, vóór
ik u kende, ontmoet’ (p. 122, r. 40-42), met die zinswending leiden de schrijfsters
hun tijdelijk gebrek aan kompositorische elegantie in.
Hetzelfde is, zij het om een andere reden, het geval met Letjes verhaal (brief 102)
aan Sara. De omgang tussen die twee meisjes wordt in de roman dermate
vertrouwelijk voorgesteld, dat niet de informatie maar de morele les die brief
rechtvaardigen moet. Lering wordt eveneens beoogd met het verslag dat de weduwe
Spilgoed doet van haar verleden (brief 44). Het is vreemd dat B. hierbij niet attent
maakt op een andere onhandigheid van Wolff en Deken. Uit brief 46 blijkt dat Anna
Willis diep onder de indruk is van dat levensverhaal en zich ernstig voorneemt zelfs
in gedachten nooit meer te twijfelen aan het hoogstaand karakter van Saartjes
hospita. Maar niet alleen is zij dit goede voornemen, blijkens brief 58, al gauw weer
vergeten (ook Anna's geest is niet altijd gewillig), ongerijmder is dat zij ten tweede
male dat levensverhaal voorgezet moet krijgen om in te zien dat ze met al haar
gestrengheid mis is geweest (brief 86).
In de zedekundige briefroman van de achttiende eeuw karakteriseren de
korrespondenten zichzelf en elkaar volgens de regels die toen voor deze literaire
bezigheid golden; en wat Sara Burgerhart betreft bovendien onder het directoraat
van het spectatoriale karakterbeeld. Dat laatste maakt door zijn rechtlijnigheid die
afbreuk doet aan de natuurlijkheid deze roman voor de moderne lezer minder
aantrekkelijk. Maar B. toont in het hoofdstuk ‘Romankarakters’
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duidelijk aan dat Wolff en Deken de kunst hebben verstaan variatie aan te brengen
in de keuze en de groepering van hun personages en de mogelijkheden hebben
uitgebuit die de regel van de kontrastwerking hun bood. Zij verstevigden daarmee
de struktuur van hun roman (B.: ‘de afzonderlijke karakters (worden) vanzelf paarsof groepsgewijs tot hogere eenheden verbonden’, p. 49).
Het voorlaatste hoofdstuk van de ‘Inleiding’ bevat een beschouwing over de
ideologische achtergrond van Sara Burgerhart. Het belangrijkste gedeelte daaruit
is dat over de beste levensstaat (= het huwelijk). De ‘vorming van het zagte hart der
Jeugd’ krijgt haar voltooiing bij de inpassing in de zeden en gewoonten van de
burgerlijke maatschappij en daartoe behoort het op kapitaal gebaseerde huwelijk,
dat voor de meisjes bovendien de veilige levenshaven betekent. Zij lopen daarbij
toch vrij veel risico's blijkens de lotgevallen van verscheidene vertegenwoordigsters
der oudere generatie in Sara Burgerhart. Met het optimisme dat bij hun ideologische
fiktie behoort, stellen de schrijfsters de huwelijken van de jonge mensen uit hun
roman daar tegenover: die zijn (zie de ‘Nareden’) na negen à tien jaar nog allemaal
even gelukkig. Met geen woord wordt er meer gerept over het ideaal van Sara vrij,
onafhankelijk en vrolijk te leven, een ideaal waarvan zij zich voorstelt dat ook in haar
huwelijk te kunnen realiseren. We horen slechts over de blijmoedige vervulling van
haar plichten als vrouw, huisvrouw en moeder.
Ook B. is niet aan de verleiding ontkomen Betjes meisjesjaren en huwelijk te
betrekken in de beschouwing van Sara's geschiedenis. Daarbij gaat hij zelfs zover
te schrijven: ‘Sara's avontuur met R. en haar daarop volgende huwelijk met Edeling
wekken onwillekeurig reminiscenties aan een andere mislukte liefde: die van Betje
Wolff (en die van Belle van Zuylen!)’. (p. 67). Voor B. valt Sara dan ook uit de toon
(p. 66). Door die persoonlijke betrokkenheid van Betje Wolff bij de hoofdfiguur is,
zo zegt hij, Sara een zelfstandig leven gaan leiden, los van de algemene teneur van
de roman (p. 68). Maar die teneur houdt niet in dat huwelijken uitsluitend uit liefde
worden gesloten. Dat blijkt al uit de rol die het geld als huwelijkssluiter speelt. En
geforceerd is de tegenstelling die B. maakt tussen het ‘geringe enthousiasme’ van
Saartje voor Hendrik Ede-
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ling en ‘de gretigheid waarmee alle andere liefdesparen in deze roman hun bruiloft
tegemoet zien’. Die anderen zijn dan b.v. Anna Willis, die over haar a.s. echtgenoot
met prijzende ironie schrijft: ‘Ik moet (want ik ben myn woord kwyt,) den man nemen,
zo als hy (helaas!) is, en my zien te vergenoegen met zyn gezont oordeel, dooröeffent
verstand, goed hart, goedaartigheid van zeden, en een goede Erfnis’ (p. 563). En
die a.s. man typeert zijn hartstocht voor Anna als een ‘opregte beredeneerde liefde’
(p. 448). Bij Letje en Willem gaat ook alles beredeneerd toe. Van Cornelis Edeling
en zijn Adriana Nyverhart krijgt de lezeres niets te horen wat die gretigheid betreft.
B. besluit zijn ‘Inleiding’ met een hoofdstuk over de receptie van Sara Burgerhart,
een knap en kritisch overzicht van de wisselende oordelen over deze roman. Aan
het slot merkt hij op dat het werk moeilijk op zijn volle waarde te schatten is, zolang
we geen scherper beeld hebben van de romantraditie in Nederland vóór 1782. In
het tweede hoofdstuk van zijn ‘Inleiding’ geeft B. enige hoofdlijnen aan van die
ontwikkeling, zoals hij haar zich ziet voltrekken.
De annotatie. B.'s verklarend tekstcommentaar is zowel cultuurhistorisch als
semantisch van aard. Over de zaak zelf zegt hij (p. 90): ‘In mijn annotatie heb ik eer
teveel dan te weinig willen geven’. Die uitspraak gaat wel op voor zijn
cultuurhistorische aantekeningen, niet voor de woordverklaring.
Zijn sociaalhistorisch, godsdienst- en kerkhistorisch, literatuurhistorisch
commentaar bevat een rijkdom aan gegevens die onontbeerlijk zijn voor een goed
begrip van de inhoud der brieven. Sinds de tijd dat commentaar nodig werd heeft
Sara Burgerhart het in een reeks van uitgaven moeten stellen met een toelichting
die geheel onvoldoende was. B. heeft aan die ongelukkige toestand een eind
gemaakt en daarvoor is elke lezer en literatuuronderzoeker hem dank verschuldigd.
Uit alles blijkt dat hij tijd noch moeite heeft gespaard om dit werk te volbrengen.
Inderdaad, het is soms eer te veel dan te weinig. Speurtochten naar de namen
van winkels, van cafés en hun eigenaars, naar dominees en burgemeesters die
slechts met initialen worden aangeduid, hebben alleen zin als de beoogde gegevens
in enigerlei opzicht
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funktioneel zouden kunnen zijn. Dat zij voor de tijdgenoot het werkelijkheidsgehalte
van deze roman konden versterken, regardeert z'n nakomeling niet meer, voor wie
de historie van mejuffrouw Sara Burgerhart geen historische roman is.
Maar m.i. verklaart B. eer te weinig dan te veel woorden en uitdrukkingen. Het is
niet altijd duidelijk of hij sommige onverklaard laat omdat ze z.i. geen verheldering
nodig hebben, of omdat die niet te geven valt. Verder blijft de beslissing omtrent
wel of geen toelichting altijd een aangelegenheid waarvan de onvermijdelijke
subjektiviteit alleen getemperd kan worden door de keuze van lezerscategorie die
men van dienst wil zijn. Naar mijn mening hadden in elk geval de volgende woorden
en uitdrukkingen verklaard moeten worden: haneveer, 129, 273; humeuren, 175,
137; Bagatelle, 205, 145; verkiezingen, 268, 35; eigenaartig, 277, 83; tekenagtige,
282, 54; ‘Had je dan jou deeltje niet, Hartje?’, 302, 110; te pas komt, 312, 90;
ongemaklykheid, 318, 73; voor een voor negentien, 322, 17; Sterf des, als je tog
sterven moet, maar gerust voort, 339, 17; bestudeert, 376, 11; keurige, 377, 36;
snelle, 385, 17; Toilet, 405, 77; malen, 471, 143; als een kreupel, 497, 190; de
sentimenten der Geformeerde Kerk, 502, 80; in het belang...was, 508, 28;
boezemverwyderende, 525, 32; gelenigt, 549, 11; tafel, 592, 459; Lekkers, 604, 31;
dat is by my maar uit, 608, 40; met speldenkopjes, 612, 175; Kuifmutsje, 612, 176;
ik wed om een Visje, 625, 132; buiten uwen toon vielen, 635, 9; op zyn oud
Vaderlands, 656, 123.
Enkele onjuistheden zijn: de aantekening 54 bij p. 124. De tekst heeft ‘zôô’ (groep,
troep), maar de aantekening gaat uit van ‘zóó’, wat leidt tot een uitweiding over de
‘zo zo's’; de aantekening bij 166, 37 is abusievelijk terecht gekomen in die bij 166,
32; aantekening bij 167, 46 verklaart ‘pasjes’ als ‘pas’, moet zijn ‘nauwelijks’; ‘ryke
Fokkert’, 203, 89 wordt pas verklaard 723, 65; 312, 79 ‘zelf’ is deze keer niet ‘zelfs’;
413, 59 ‘Pavillioen’ wordt pas later verklaard; 562, 92 ‘wel Asparge-bedden mogen
aanleggen’, waarom juist deze tuinbouwactiviteit wordt niet toegelicht; in de
aantekening bij 622, 16 is een en ander misgelopen; in aantekening 23 bij p. 638
corrigeert B. de formulering ‘ik en Frits’, Frits is echter ‘maar’ een huisknecht!; de
aantekening bij 718, 10 hoort bij 718, 6.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

160
In het ‘Voorbericht’ schrijft B. dat hij met zijn editie van Sara Burgerhart een
betrouwbaar uitgangspunt heeft willen verschaffen voor een hernieuwd onderzoek
naar deze roman. Aan zijn werkzaamheid op dit terrein is, zoals hij meedeelt, na de
verschijning van de twee kloeke delen die thans voor ons liggen, een voorlopig
einde gekomen.
Onder hernieuwd onderzoek naar Sara Burgerhart verstaat B. dat men zich, zoals
hij is begonnen, verder zal gaan bezig houden met de te lang verwaarloosde
filologische aspekten van het werk, en daarbij doelt hij in het bijzonder op de literairen cultuurhistorische context. Dat onderzoek dient natuurlijk te worden voortgezet.
Maar men zal daarbij de grenzen wel in het oog moeten houden. Niet alles waartoe
zulk onderzoek leidt, verdiept het inzicht in de eerste briefroman van Wolff en Deken.
Niet denkbeeldig is dat men terecht komt in een veelheid van feiten en informaties
waarvan de relevantie gering is of zelfs geheel ontbreekt. Het gevaar dreigt dat men
enerzijds de roman te buiten gaat, anderzijds deze Historie tot ‘petite histoire’ maakt.
B. is daaraan niet altijd ontkomen.
Uit de wijze waarop hij zijn editie van Sara Burgerhart heeft bezorgd, blijkt dat
zijn tekstkritiek niet gericht is op problemen van genretypische en strukturele aard
(wat maakt deze brievenkollektie tot roman). Zij blijft dus beperkt en in zoverre is
deze kostbare uitgave waaraan veel zorg werd besteed, in onze tijd een gemiste
kans. Maar binnen het door hem gekozen bestek heeft B. vaak pionierswerk verricht
dat zijn waarde zal blijven behouden.
J.C. BRANDT CORSTIUS

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

161

J.M. van der Horst
Onderschikking en de plaats van de persoonsvorm in het
Middelnederlands
Inleiding
De beschrijving van woordvolgorde bij onderschikking in het middelnederlands is
hoogst gebrekkig. Nauwelijks minder gebrekkig is de beschrijving van het
middelengels en middelduits op dit punt. De problemen zijn dan ook bijzonder groot.
Nog afgezien van de meer algemene omstandigheid dat de historische syntaxis
lange tijd zo weinig beoefening heeft gevonden, zijn er twee specifieke problemen
voor de onderzoeker van hypotaxis in het middelnederlands. In de eerste plaats de
onzekerheid omtrent de voorgeschiedenis. Het beeld van hypotaxis in de
pre-historische fasen der germaanse talen, de fasen waaruit ons geen teksten zijn
overgeleverd, is buitengewoon mistig. In de tweede plaats stuit de onderzoeker op
de moeilijkheid dat hypotaxis vaak zo moeilijk als zodanig herkenbaar is. Anders
dan bij de observatie van bijvoorbeeld voor- of achtergeplaatste genitieven, de
onderlinge volgorde van adverbiale bepalingen of het gebruik van de conjunctivus,
is bij onderschikking het objekt van observatie niet rechtstreeks gegeven. Dit gevoegd
bij de onzekerheid omtrent de voorgeschiedenis, bracht sommigen er toe te twijfelen
aan de mogelijkheid bijzinnen in het middelnederlands als aparte categorie te
onderscheiden, ofwel louter op grond van semantische overwegingen bijzinnen als
zodanig aan te wijzen. Aan beide problemen, de onduidelijkheid van de
voorgeschiedenis van hypotaxis en de kwestie van de observatie, zal enige aandacht
besteed worden vooraleer ingegaan wordt op het middelnederlands.

Van parataxis naar hypotaxis
Omtrent onderschikking in indo-europese talen heerste lange tijd de mening, dat zij
was ontsproten aan nevenschikking. Vanaf het
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proto-indo-europees zou dan de bijzin terrein gewonnen hebben ten koste van de
nevenschikkend verbonden hoofdzin: van parataxis naar hypotaxis. Niet altijd is
duidelijk of men daarbij een periode aanneemt waarin geheel geen hypotaxis
1
bestond. In meer of minder extreme vorm had en heeft de theorie vele aanhangers .
Niet iedereen heeft haar omhelsd. Hirt bijvoorbeeld, Hirt (1937) 122-123, wijst
haar af. Hij neemt aan dat het IE. reeds de betrekkelijke bijzin kende. Hij meent wel
dat het gebruik van bijzinnen is toegenomen.
Het is niet verwonderlijk dat zovelen deze theorie aanhingen. Ook voor de
geschiedenis van het nederlands is zij aantrekkelijk. De complexe zin met de vele
bijzinnen stamt bij ons uit de 16de en 17de eeuw. Onderschikking is in het
middelnederlands heel wat minder frequent naar het schijnt dan in later nederlands.
Ook lijkt mnl. onderschikking dikwijls een primitief en chaotisch karakter te hebben.
Vele inleiders van bijzinnen, de betrekkelijke voornaamwoorden, de onderschikkende
voegwoorden, gaan etymologisch terug op aanwijzende voornaamwoorden en
bijwoorden. De bijzinsvolgorde met het Vf achteraan is vermoedelijk niet zo oud als
2
veelal werd aangenomen . Het is alsof we de afsplitsing van hypotaxis vanuit de
parataxis in de geschiedenis van het nederlands gedemonstreerd zien.
Voor de duidelijkheid moeten we een paar zaken goed onderscheiden. In de
eerste plaats onderscheid ik onderschikking als zodanig en het gebruik dat men
ervan maakt. In de periode van de middeleeuwen tot en met de 17de eeuw namen
frequentie en omvang van onderschikking in het nederlands sterk toe. Dit geldt ook
3
voor andere talen als het engels, duits en frans .

1

2
3

Zie voor een kort overzicht Werth (1970), blz. 26, waar de namen genoemd worden van
Brugmann, Delbrück, Curme, Naumann, Mossé, Drach, Wunder en T'schirch. De lijst is
gemakkelijk aan te vullen. Ik noem nog H. Paul, Overdiep (1924), blz. 102, C.G.N. de Vooys,
K. Fokkema (Beknopte friese spraakkunst, 1967) en R.P. Ebert (1978), blz. 21.
Zie Van der Horst & Van der Wal (1979), blz. 29-32, en Lehmann (1971).
Traditioneel zou men dit verschijnsel waarschijnlijk tot de stilistiek rekenen. Een historische
stilistiek is tot dusverre, bij mijn weten, merkwaardig genoeg niet van de grond gekomen. In
ieder geval mogen we taalgebruik bij de studie van taalverandering niet buiten beschouwing
laten. Een niet enkel taalkundige, maar daarom niet minder interessante vraag is die naar de
verklaring van de toename van het gebruik en de omvang van hypotaxis.
Wat betreft de toename van het gebruik van onderschikking in andere talen, zie bv. Von
Wartburg, blz. 104-105, en Lockwood (1968), blz. 268-270.
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In de tweede plaats onderscheid ik aan onderschikking tenminste drie aspekten,
namelijk de logisch/semantische relatie, de syntaktische relatie en de syntaktische
middelen die die syntaktische relatie kenbaar kunnen maken. Aan alle drie zal ik
een paar woorden wijden.
De logisch/semantische relatie die bij onderschikking doorgaans gelegd wordt,
kan op velerlei wijze gestalte krijgen. Bijvoorbeeld door middel van de intonatie:
- Het regent: Jan zal vandaag wel thuisblijven.
- Jan zal vandaag wel thuisblijven: het regent.
of door middel van een nevenschikkend voegwoord:
- Jan zal vandaag wel thuisblijven want het regent.
Onder onderschikking als syntaktische relatie versta ik het verschijnsel dat sommige
zinnen (subjekt-predikaatverbindingen) een syntaktische afhankelijkheid vertonen
van ‘grotere’, meer omvattende zinnen; zij zijn daarin ingebed, zij zijn zinsdeel van
die grotere zin.
De syntaktische afhankelijkheid kan in de oppervlaktestruktuur kenbaar zijn aan
syntaktische middelen. Hierbij denk ik aan bijvoorbeeld betrekkelijke
voornaamwoorden, onderschikkende voegwoorden, plaatsingsmogelijkheden van
de bijzin binnen de hoofdzin, modus, intonatie, bijzinsvolgorde.
Deze drie aspekten hangen nauw samen. Er is wel geen syntaktische
afhankelijkheid zonder dat daarmee op het niveau van de semantiek iets
correspondeert, of zonder dat in oppervlaktestrukturen zoiets blijkbaar is. Omgekeerd
figureren er zelden loze elementen in de oppervlaktestruktuur, zij vertegenwoordigen
syntaktische en semantische zaken. Toch is dikwijls lang niet duidelijk, hoe deze
drie aspekten samenhangen. Zeker niet als we de historie er bij
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betrekken. Wat wordt bedoeld, als men zegt dat onderschikking werd voorafgegaan
door nevenschikking en daaruit ontstaan is?
Vat men onderschikking op als alleen of vooral de logisch/semantische relatie,
dan zou deze ergens in de loop der geschiedenis zijn ontstaan. Dit impliceert een
enorme verandering in de psychologie van de mens. Ofschoon we zoiets niet bij
voorbaat mogen uitsluiten, zal het moeilijk aan te tonen zijn. Zeker mag tot zoiets
niet geconcludeerd worden op taalkundige gronden alleen. Hoe extreem (en
onbewezen) deze opvatting ook moge lijken, toch waren (zijn?) er de speculaties
4
omtrent de primitievere geest onzer voorouders .
Men behoeft dit standpunt niet te huldigen om te menen dat onderschikking als
syntaktische relatie niet steeds heeft bestaan. Verhoudingen die wij thans veelal
met onderschikking verwoorden, zouden dan in een vroegere fase anders verwoord
zijn, zoals wij dat ook nu nog kunnen, en in gesproken taal veelvuldig doen (bv. met
nevenschikkend zinsverband).
Tenslotte kan men het vorige standpunt verwerpen, maar menen dat de
syntaktische oppervlaktestruktuur-middelen significatief voor onderschikking in een
vroegere fase schaarser waren, minder geprononceerd (bv. alleen maar intonatie)
of heel anders. Een behoefte aan meer, beter, duidelijker, genuanceerder signalering
van onderschikking kan dan in verband gebracht worden met de toename in
frequentie en omvang van onderschikking.
Het eerste van de hierboven genoemde standpunten moeten we zeker niet
innemen. Niet omdat het gevaarlijk is (al is het dat ook), maar omdat het vrijwel
onbewijsbaar, nogal onwaarschijnlijk, en au fond geen linguïstenzaak is. Het tweede
lijkt me in beginsel mogelijk, maar bij historisch taalonderzoek moeilijk toetsbaar:
zelfs bij volstrekte afwezigheid van voor ons waarneembare
oppervlaktestruktuur-kenmerken zou men er nog niet toe mogen concluderen. Het
is altijd mogelijk dat de door ons niet meer te achterhalen into-

4

Hirt (1937), blz. 123 verwijst ernaar, overigens zonder auteurs te noemen. Lehmann (1974),
blz. 59-60 en 163, noemt bv. Delbrück in dit verband. Ook Lightfoot (1979), blz. 30, noot,
keert zich om een parallelle reden tegen zo'n opvatting. Te onzent vinden we haar bij bv.
Reichling (1967), blz. 279-281.
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natie onderschikkend verbond wat zich in geschreven vorm aan ons als
nevenschikkend voordoet. De theorie die ik in het begin van deze paragraaf
samenvatte zou in haar extreme vorm m.i. niet verder kunnen gaan dan: er was een
periode x waarin geen oppervlaktestruktuur-kenmerken worden gevonden voor
onderschikking, misschien bestond er toen geen syntaktische afhankelijkheid tussen
zinnen. Vooropgesteld dat de onderzochte teksten hiertoe aanleiding geven.

Van OV naar VO
Voor de vroege geschiedenis van hypotaxis in een aantal westeuropese talen is
momenteel ook een andere theorie voorhanden, die op z'n minst het voordeel heeft
niet speciaal voor dit doel ontworpen te zijn. In de sektor der historische syntaxis
die sterk aanleunt tegen de syntaktische taaltypologie, is op dit punt het volgende
ontwikkeld.
Vele IE.-talen maken een verandering door van een OV-struktuur naar een
VO-struktuur. In de OV-fase gaan relatieve zinnen vooraf aan hun ‘antecedent’, in
de VO-fase volgen zij er op. Bovendien worden relatieve zinnen in een OV-taal
doorgaans niet ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord, en in een VO-taal
wèl. Onderschikkende voegwoorden zouden in een OV-taal bij voorkeur achteraan
5
in de bijzin staan, in een VO-taal daarentegen juist voorop . De verschuiving in de
richting van VO-strukturen zou dan het kader zijn waarbinnen de vroege
hypotaxisgeschiedenis gesitueerd moet worden. Wat zich dan ontwikkelt is een
systeem van onderschikking waarbij afhankelijke zinnen ná hun antecedent komen
en beginnen met een betrekkelijk voornaamwoord of onderschikkend voegwoord.
In deze visie is dus ten aanzien van onderschikking als logisch/semantische relatie
en als syntaktische relatie geen verandering geponeerd. De veranderingen die
plaats vonden zijn veranderingen in de syntaktische middelen die onderschikking
tot uitdrukking brengen.

5

Zie bv. Lehmann (1974), blz. 63-68, 158-174 en passim; Kuno (1974).
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Onderzoek van het middelnederlands
Binnen beide theorieën gaat het om een systeem van hypotaxis in beweging, maar
die beweging wordt verschillend geïnterpreteerd: nl. als het ontstaan van een systeem
van onderschikking of als verandering in de syntaktische middelen voor
onderschikking. Met deze grote onzekerheid hangt zeker samen, dat onderschikking
in de vroege overgeleverde fases der germaanse talen zo aarzelend, tweeslachtig
en eigenlijk nauwelijks beschreven is. Het doel van dit artikel is in de eerste plaats
observatie van woordvolgorde bij hypotaxis in het middelnederlands, synchroon en
diachroon. De overlevering van mnl. teksten begint misschien te laat dan dat daaraan
argumenten ontleend kunnen worden bij de keuze tussen beide genoemde theorieën.
Toch kan men er althans een negatief argument aan ontlenen: in het nu volgende
vind ik nergens een aanknopingspunt voor de gedachte dat mnl. onderschikking
‘pril’ of ‘naïef’ is.
Ik zal enige hypotheses formuleren omtrent woordvolgorde in mnl. hoofd- en
bijzinnen. Hypotheses worden het, geen conclusies op basis van een onderzocht
groot corpus teksten. Naar mijn mening moet namelijk het formuleren van
weloverwogen hypotheses hier voorafgaan aan het excerperen van teksten. Het
motief voor deze mening is alsvolgt aan te geven.
We staan voor een oerwoud van problemen. Kunnen we met zekerheid vaststellen
wat in het middelnederlands een hoofdzin en wat een bijzin is? Is er trouwens al
wel sprake van een (formeel blijkende) onderscheiding tussen hoofdzin en bijzin?
Zijn er twee onderscheiden funkties van doe, een adverbiale en een voegwoordelijke?
Is er in het middelnederlands onderscheid tussen het aanwijzend voornaamwoord
en het betrekkelijk voornaamwoord? Het is duidelijk dat het antwoord op de ene
vraag implicaties heeft voor antwoorden bij de andere, maar er anderzijds ook van
afhankelijk is. Waar moeten we beginnen? De ingang vinden we niet door het vlijtig
excerperen van allerhande mnl. teksten, want zulke pogingen tot beschrijving gaan
uit van onzekere interpretaties, en omgekeerd kunnen die interpretaties weinig
zekerder worden zolang ze niet de steun krijgen van grammatikale zekerheden.
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Ik zal er van uit gaan, dat het in principe mogelijk is mnl. zinnen (liever nog: teksten)
te begrijpen, te verstaan. In ons geval: dat het in principe mogelijk is de
logisch/semantische relatie van hypotaxis te verstaan waar die zich voordoet. We
kunnen ons uiteraard vergissen, we kunnen misverstaan, iets menen te begrijpen
wat niet bedoeld is. Daarom mag ons begrijpen nooit het laatste woord hebben,
maar moet het steeds onder de kritiek staan van de gevonden syntaktische
struktuur/de syntaktische middelen. Echter, die ‘gevonden syntaktische struktuur’
is evenmin een vaststaand gegeven. We kunnen menen de syntaktische struktuur
te doorzien, maar ons daarbij vergissen. Interpretatie en syntaktische beschrijving
zullen elkaar steeds wederzijds in het rechte spoor moeten houden. Zolang beide
wankelen is het onvervaard gaan excerperen nutteloos. Dat is alleen zinvol indien
men de garantie heeft te begrijpen wat er staat. Bij een historische taal heeft de
onderzoeker die garantie vaak niet, en zeker inzake hypotaxis in het
middelnederlands niet. Waar het begrijpen van de zin en het vaststellen van de
syntaktische struktuur elkáár moeten leiden, is het beter om op basis van weinig
zinnen, met een voorlopige interpretatie, eerst alvast hypotheses omtrent de syntaxis
ervan te formuleren, op grond waarvan vervolgens de voorlopige interpretatie zonodig
herzien wordt. Een volgende stap is dan pas toetsing van die hypotheses aan een
veel ruimer aantal zinnen.
Naar mijn mening is een aanpak als hierboven geschetst onvermijdelijk bij een
complexe kwestie als die van onderschikking in het middelnederlands. Het aantal
mnl. zinnen waarbij we, ongesteund door een grammatikale beschrijving, moeten
twijfelen tussen hoofdzin en bijzin is bijzonder groot. Zó groot, dat zelfs de
veronderstelling als zou dat onderscheid in het (vroege) middelnederlands nog niet
bestaan (en het idee dat het wèl bestaat zou dan voortvloeien uit een
anachronistische benadering vanuit bv. het moderne nederlands) alleszins het
overwegen waard is. Welnu, in een dergelijke situatie dient men mijns inziens knopen
door te hakken, niet om een beslissing te forceren, maar om methodische redenen,
dus in het volle besef dat er misschien verkeerd gehakt wordt. Essentieel aan zo'n
hypothetische beschrijving is of zij a) zou kunnen
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kloppen (d.i. in harmonie zijn met een zinnige interpretatie; en, in de mate waarin
we vorderen met diachroon en synchroon onderzoek, passen bij de verdere
taalbeschrijving); b) voorshands de eenvoudigste, en meest omvattende beschrijving
is.
Ik zal beginnen met mnl. bijzinnen die worden ingeleid door woorden als doe,
daer, so, enz., dat wil zeggen: woorden die vanuit een misschien anachronistisch
standpunt, ‘zowel onderschikkend voegwoord of betrekkelijk bijwoord, als aanwijzend
bijwoord kunnen zijn’. Vervolgens zal meer in het algemeen een voorlopige
beschrijving voorgesteld worden van de plaats van het verbum finitum in mnl.
bijzinnen, en zullen enige veronderstellingen geformuleerd worden aangaande
inversie en ‘Zweitstellung des Verbums’ in hoofdzinnen. Buiten beschouwing blijven
bijzinnen met het Vf op de eerste plaats, en bijzinnen zonder inleidend
onderschikkend voegwoord of betrekkelijk bijwoord.

daer en doe
Vers 310 uit Vanden levene ons heren biedt ons een goed aanknopingspunt voor
enige overwegingen over bijzinnen in het middelnederlands:
Die keyser augustus tenen tide,
Daer hi sat hoghelijc ende blide,
Hi dat in sinen rade vant,
Dat hi soude gaderen al sijn lant.
(ed. Beuken, 309-312).

Vers 310 stelt ons voor de vraag of het een ondergeschikte bijzin is of een
6
geïntercaleerde hoofdzin . Daer kan, blijkens het Middelnederlandsch Woordenboek
(dl. II, kol. 21-24) zowel bijwoord zijn als relativum en onderschikkend voegwoord,
respektievelijk met de betekenissen ‘daar’, ‘op die plaats’, ‘daarheen’, ‘derwaarts’,
‘toen’, ‘bij die gelegenheid’; ‘terwijl’, ‘toen’, ‘daar’, ‘dewijl’. Gezien allerlei citaten
waarbij het moeilijk kiezen is tussen de

6

Zie dezelfde vraag, maar geen oplossing, bij o.a. Overdiep (1924), blz. 98-102 en 105; Ebert
(1978), blz. 20-21.
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locale, temporele en redengevende betekenisaspekten, zij liggen dikwijls dicht
bijeen, laat ik die semantische kant van de kwestie buiten beschouwing. Het gaat
mij nu om de syntaktische consequenties van het adverbiale daer als eerste zinsdeel,
en van het zinsverbindende daer (relativum, voegwoord). In het moderne nederlands
corresponderen met het bijwoord en het voegwoord bepaalde woordvolgordes:
- Daar waren veel mensen.
- Daar het vandaag onverwachts hard regent, blijf ik liever thuis.
Het bijwoord gaat gepaard met inversie, het voegwoord met bijzinsvolgorde. Vers
310 van Vanden levene ons heren vertoont inversie noch bijzinsvolgorde. Nu is
bekend, dat in het middelnederlands inversie en bijzinsvolgorde soms anders
optreden dan in het modern nederlands. Ze komen wel eens voor waar wij ze niet
zouden verwachten, en ze blijven wel eens achterwege waar dat bij ons niet kan.
Tenslotte kan men wijzen op mogelijke rijmdwang ter verklaring van een onverwachte
of anders niet verklaarbare woordvolgorde. Er lijkt veel voor te zeggen vers 310
syntaktisch homoniem te noemen. De vraag blijft: is vers 310 syntaktisch homoniem
(d.w.z. was het syntaktisch homoniem)?
Niet als onderzoekscorpus maar als springplank naar een hypothese is het
materiaal uit het Middelnederlandsch Woordenboek bruikbaar. Daartoe ga ik na (dl.
II, kol. 21-24) welke woordvolgordes optreden bij daer in zijn adverbiale funktie en
in zijn funktie als relativum en voegwoord. Het adverbiale daer wordt hier alleen
bekeken voorzover het vooraan in de zin staat, eerste zinsdeel is. Het blijkt dan dat
het adverbiale daer als eerste zinsdeel steeds met inversie gepaard gaat, het
zinsverbindende daer steeds zonder inversie optreedt. De woordvolgorde na het
zinsverbindende daer is nu eens daer S Vf., iets vaker daer S. Vf of daer S. Vf.,
en soms daer S Vf.
-

Daer vandic selver ende gout
(Artur) die gene macht met hem brachte, daer hi voer ter jacht
Dat hi sinen here doodde..., daer hi in sijn bedde lach
Hi es gheonneert diese doet node, daer si dus goet es voer Gode
So hoorden si in den paradyse Gode wandelen, daer hi quam
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Op dit patroon vertoont het materiaal van het MNW slechts één uitzondering. In de
passage over daer als voegwoord (kol. 24) nam Verdam ook op:
- Soe mach men rechte mate draghen, daer comt die menighe voer u claghen
ende roepen lude om grote wrake, die meest misdaen hebben inder zake

Blijkbaar beschouwde Verdam daer in deze zin als voegwoord. Het is echter
evengoed of beter als bijwoord op te vatten, d.i. het stuk daer...zake als hoofdzin
op te vatten, asyndetisch verbonden met soe...draghen, en dan sluit het zich geheel
aan bij het gevonden patroon.
In het modern nederlands vertoont toen syntaktisch sterke overeenkomst met
daar: wanneer het adverbiaal optreedt en voorop staat, gaat het gepaard met
inversie; wanneer het voegwoord is, niet. De citaten uit het MNW s.v. doe (dl. II, kol.
227-228), doen (dl. II, kol. 254-255) en toen (dl. VIII, kol. 447) worden nu onderzocht.
Andermaal zou kunnen gelden dat het adverbium, wanneer eerste zinsdeel, met
inversie gepaard gaat, en dat het voegwoord steeds zonder inversie optreedt. De
woordvolgordes na het voegwoordelijke doe zijn doe S Vf., doe S. Vf., doe S. Vf
en doe S Vf.

So, dan en nu
Zonder ook maar enigszins naar volledigheid te streven, wil ik in het licht van het
voorgaande, nog enkele vergelijkbare woorden bezien aan de hand van de citaten
in het MNW.

So (MNW dl. VII, kol. 1435-1447). Opnieuw wordt enkel gekeken naar het adverbiale
so dat vooraan staat, en naar het zinsverbindende so. Buiten beschouwing blijft het
onzelfstandige so in bv. soo groot, so dickwils, so een, so hovesch een, so wie, so
wat, so waer so, so wat dat; eveneens buiten beschouwing laat ik rijkelijk idiomatische
constructies als so menne stiver spant ende dwinct, so hi starcleker sciet ende
swinct (kol. 1441), en de combinatie so dat; bij het voegwoordelijke so valt buiten
onze beschouwing het niet-zinsverbindende als in weder sidi abt so priore? (kol.
1445).
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De citaten bij so sluiten zich geheel aan bij het gevonden patroon bij daer en doe.
Het adverbiale so gaat gepaard met inversie, het voegwoord so treedt steeds zonder
inversie op. Aangezien het aantal citaten bij so groter is dan bij daer en doe samen,
komt het gevonden patroon zelfs extra duidelijk uit de verf. Het is mogelijk, dat na
het voegwoord so bijna uitsluitend bijzinnen met de volgorde so S. Vf optreden;
m.a.w. dat de frequenties van de figuren X S Vf., X S. Vf. en X S. Vf hier anders
liggen. Voor frequenties mogen we echter uit een toch relatief klein aantal zinnen
als het MNW biedt, hier geen conclusies trekken.

Dan (MNW dl. II, kol. 50-55). Ook hier letten we alleen op het adverbiale gebruik
van dan vooraan in de zin, en op het zinsverbindende voegwoordelijke gebruik.
Buiten beschouwing blijft weer het onzelfstandige gebruik als in dan ter tijt (kol. 50).
Op één enkele uitzondering na, past dan geheel binnen het gevonden patroon. Die
uitzondering is Hine gaf u weder gout no scat, dan hem berouden sine sonden (kol.
54). Hier staat weliswaar het subjekt ná het Vf, maar deze inversie behoeft niet
toegeschreven te worden aan het voegwoord, zij kan door hem teweeggebracht
zijn. Dan als nevenschikkend voegwoord met de betekenis ‘maar’ is geen onbekende
in de nederlandse taalgeschiedenis.
Nu (MNW dl. IV, kol. 2565-2568). Hier wordt op dezelfde wijze tewerk gegaan. Nu
vertoont geheel geen afwijkingen van het gevonden patroon.

Vier hypotheses
Het lijkt me nu mogelijk om op basis hiervan enige samenhangende hypotheses te
formuleren.
a) Ondergeschikte zinnen worden formeel onderscheiden van hoofdzinnen met
inleidend bijwoord doordat de eerste geen, de tweede wel inversie vertonen.
Afwezigheid van ‘verwachte’ inversie is bijzinskenmerk.
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b) Er is reden om een ‘adverbiaal’ (gebruik van) doe, daer, so, dan en nu te
onderscheiden van een voegwoordelijk (gebruik van) doe, daer, so, dan en nu.
c) Het is een anachronisme om met betrekking tot het middelnederlands te spreken
over bijzinsvolgorde in de huidige betekenis van het woord: S Vf. en S. Vf
kunnen beide, zonder merkbaar semantisch of syntaktisch verschil, in
afhankelijke zinnen optreden. Anders gezegd: de modern-nederlandse
bijzinsvolgorde met Vf achteraan heeft nog niet het alleenrecht in afhankelijke
zinnen. Bovendien zijn er met S. Vf. allerlei ‘tussenvormen’.
d) Inversie als verplichte figuur is ouder dan bijzinsvolgorde als verplichte figuur.

Bespreking
- Het vers dat vertrekpunt was van mijn beschouwing, Vanden levene ons heren
vs. 310, beschouw ik nu als niet syntaktisch homoniem. De afwezigheid van inversie
7
wijst op een afhankelijke zin .
- Leidt gebruikmaking van het MNW tot circulariteit? Men zou mij immers het
volgende kunnen tegenwerpen: vertrekpunt van mijn analyse is Verdams indeling
in bijwoord/voegwoord (hoofdzin/bijzin); ik vond dat daarmee correspondeerde resp.
wel/geen inversie. Maar als nu Verdams indeling berustte op wel/geen inversie...?
Dan zou er niets méér uitgehaald zijn dan er door Verdam ingelegd is. Inderdaad
is dat misschien zo, maar wat dan nog? Dan ben niet ik, maar is Verdam (zij het
weinig expliciet) de geestelijke vader van mijn hypotheses. Nogmaals, het probleem
van het beschrijven van strukturen die we eerst zelf (of een woordenboekmaker
vóór ons) hebben toegekend, behoeft niet verlammend te zijn zolang we interpretatie
en struktuurbeschrijving maar aan elkaar toetsen. De vrees voor circulariteit kan
wijken in de mate

7

Het zal duidelijk zijn dat we met deze hypotheses heel wat z.g. ambigue of onduidelijke zinnen
kunnen oplossen als òf hoofdzin òf bijzin. Ook geven zij ons een argument om met allerlei
editeurs van mnl teksten t.a.v. menige interpunktie van mening te verschillen.
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waarin de (hypothetische) beschrijving bruikbaar is bij nieuw te onderzoeken zinnen,
en binnen de grammatika als geheel.
- Ik ben mij ervan bewust, dat het materiaal uit het MNW in veel opzichten niet
representatief is voor het middelnederlands. In de eerste plaats zijn veelal 14deen 15de-eeuwse bronnen verwerkt. Onze hypotheses kunnen dus niet zonder meer
gelden voor 13de-eeuws middelnederlands. In de tweede plaats zijn voor het MNW
overwegend poëtische, althans rijmende, teksten gebruikt. Vaak is er gewezen op
de grotere syntaktische vrijheid in poëzie. Het lijkt hachelijk voor syntaktische
hypotheses inspiratie op te doen met materiaal uit het MNW. In dit geval ligt dat
echter anders. Aangezien nu niet gezocht is naar mogelijkheden maar naar
beperkingen, slaat het nadeel van poëtische bronnen om in een voordeel. Zèlfs in
poëzie geldt de regelmaat dat het adverbium inversie teweegbrengt en het voegwoord
niet.
- De hypotheses moeten uiteraard op allerlei wijze verder uitgewerkt worden. Zo
dienen natuurlijk andere adverbia en voegwoorden er bij betrokken te worden (vooral
het voegwoord dat), evenals de aanwijzende en de betrekkelijke voornaamwoorden.
Het ligt voor de hand de hypotheses a en b een pendant te geven voor de pronomina.
De ondergeschikte zin wordt dan formeel onderscheiden van de hoofdzin doordat
het pronomen in de eerste niet, in de tweede wèl met inversie gepaard gaat (dit
8
onderscheid functioneert uiteraard niet wanneer het pronomen subjekt is ), en we
kunnen

8

Een speciaal geval is het wanneer het betrekkelijk voornaamwoord onderwerp is van de bijzin:
dan vallen X en S samen. Het Vf kan op de tweede plaats staan en er is dan geen formeel
blijkend onderscheid tussen hoofdzin en bijzin. Zulke zinnen komen inderdaad voor; hun
interpretatie blijft onzeker. Voor voorbeelden verwijs ik naar Van der Horst 1981, par. 6.9. en
de aantekeningen daarbij.
Het lijkt me geen toeval dat juist voor deze ene situatie, als X en S zouden samenvallen,
waarin het mnl. onderscheidingsmiddel tussen hoofdzin en bijzin verstek laat gaan, vooral bij
heel korte bijzinnen (het Vf kan dan niet verder naar achteren geplaatst worden), er die
merkwaardige constructie bleef voortbestaan (of ontstond) van het type: een dorper, heet
Lamfroit, woont hier bi; een voghel, heet fullica,...Ik zie er een poging in om het dreigend
misverstand te omzeilen. Toen in later nederlands zo'n naamwoordelijk deel van het gezegde
in bijzinnen vóór het Vf kwam te staan, d.i. het Vf àchter het nw. deel, konden dit soort bijzinnen
zonder gevaar van misverstand worden ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord.
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dan een aanwijzend voornaamwoord onderscheiden van een betrekkelijk
voornaamwoord. Onderzoek naar de middelnederlandse bijzinsvolgorde en de mnl.
inversie in het algemeen zou wenselijk zijn, d.w.z. ook naar de inversie na bv. lijdend
voorwerp, meewerkend voorwerp of naamwoordelijk deel van het gezegde. In het
vervolg van dit artikel zal op enkele van deze kwesties iets nader worden ingegaan.
- Bij de hypotheses kan aangetekend worden dat veel, zo al niet voor het
nederlands, dan toch voor nauw verwante talen reeds was vastgesteld. Ik citeer:
‘Im ältesten Ahd. ist eine Opposition in der Verbstellung zwischen Hauptund Nebensatz schon ausgebildet: das Vf steht im eingeleiteten Nebensatz
um mindestens eine Stelle weiter gegen Ende des Satzes als im
Hauptsatz’. Ebert (1978, 38).
‘It should be noted that thā and other elements, which are followed by
VSO/C when adverbial, do not take this order when conjunctive; in
correlative sequences there is thus a sharp distinction between the order
in dependent and non-dependent clauses’. Quirk & Wrenn (1976 (1955),
93).

De middelnederlandse bijzin
In het middelnederlands heeft de afhankelijke zin een woordvolgorde met soms het
Vf sterk naar achteren, maar niet altijd. Er zijn vele tussenfiguren, vanuit het moderne
nederlands beschouwd liggende tussen hoofdzinsvolgorde en bijzinsvolgorde,
waarbij S en Vf weliswaar gescheiden zijn, maar waar er na het Vf nog allerlei
zinsdelen komen die thans niet meer na het Vf kunnen staan. In een schema
voorgesteld:
1.

X S Vf.

2.

X S. Vf.

3.

X S. Vf

Hierbij staat een punt voor de plaatsingsmogelijkheid van een of meer zinsdelen
die geen S of Vf zijn, en X voor onderschikkend voegwoord, betrekkelijk bijwoord
of betrekkelijk voornaamwoord. Is het betrekkelijk voornaamwoord subjekt van de
bijzin, dan val-
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len X en S samen (zie ook noot 8). Nader gedetailleerd onderzoek zal moeten
uitwijzen wat op de plaats der punten zo al kan staan en wat niet. Misschien zijn
daar regels voor te formuleren, veranderende in de loop der eeuwen.
De hieronder gegeven voorbeelden zijn gemakshalve gekozen uit enige algemeen
toegankelijke werken: de Reinaert, B. van den Berg, Inleiding tot de
middelnederlandse syntaxis en R. Willemyns, Het niet-literaire middelnederlands.
De citaten uit Van den Berg en Willemyns zijn uit proza.

X S Vf.
- doe Reinaert eeschede sijn deel,...(Reinaert 220) (toen R. zijn aandeel
opeiste,...)
- ende doe sy quamen teghen Betfage ten halve weghe des berghes,...(vdBerg,
76) (en toen zij in de buurt van Betfage halverwege de berg kwamen,...)
- waerbi dat selke philosophe seit, dattie herssenen siin cout ende versch
(vdBerg, 28) (waarom de een of andere wijsgeer zegt, dat de hersenen koud
en vochtig zijn,)
- dat gesciet sonderlinge om dattie lichamen van den planeten hebben heerscapie
optie ertsce dingen, werbi dattie mane es moeder der wacheiden van ertscen
lichamen (vdBerg, 61) (dat gebeurt in het bijzonder omdat de lichamen van de
planeten macht hebben over de dingen op aarde, waarbij de maan de
vochtigheid van lichamen op aarde bepaalt)
- hensi dat degene dar hi up dinghet hebbe tue eruahteghe man te orconden
dat hem uergolden si (vdBerg, 67) (tenzij (dat) degene waar hij tegen procedeert
twee erfgerechtigde mannen tot getuigen heeft, dat het hem betaald is)
- onthir ende die houdre uan dien goede heuet ghegheuen genoegende borghen
(Willemyns, 71) (totdat de beheerder van dat goed voldoende borg gegeven
heeft)
- dat men hevet qualic ghewonnen (Reinaert 259) (hetgeen men onrechtmatig
verkregen heeft)
- eene cluse daer hi leghet in (Reinaert 275) (een kluis waar hij in ligt)
- (een kip) die Reinaert hadde bi den croppe/ hooft ende hals af ghebeten
(Reinaert 288-289) (van wie R. hoofd en hals er bij de strot had afgebeten)
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X S. Vf.
- doe Reinaert al was ghereet,...(Reinaert 3343) (toen R. helemaal klaar was,...)
- Galyenus seit dat hi natuerlike moet siin oetmoedech (vdBerg, 57) (G. zegt dat
hij van nature nederig moet zijn)
- hensi dat die ghene die beclaget es, uan tuen eruahteghen mannen heuet
orconscepe dat hi...(Willemyns, 70) (tenzij (dat) degene tegen wie een aanklacht
is ingediend van twee erfgerechtigde personen getuigenis heeft, dat hij...)
- hem vernoide ()/ dat die avonture van Reinaerde/ in dietsche was onvulmaket
bleven (Reinaert 3-5) (hij betreurde, dat het verhaal over R. in het nederlands
onvoltooid gebleven was)
- ic bidde () dat sise laten onbescaven (Reinaert 12-17) (...opdat zij ze ongemoeid
laten)
- sconinx hof/ daer hi in hadde cranken lof (Reinaert 55-56) (het hof van de
koning, waar hij een slechte naam had)
- in eene molen/ daer ic die worst hadde ghestolen/ eenen slapenden molenman
(Reinaert 119-121) (in een molen, waar ik de worst aan een slapende molenaar
ontstolen had)
- hi ()/ die andren heeft ghedaen meest grief (Reinaert 184-186) (hij die de ander
het meeste leed heeft berokkend)

X S. Vf
- doe hi dat gheruchte hoorde,...(Reinaert 739) (toen hij dat rumoer hoorde,...)
- het gevalt datmen thoeft misselike wont (vdBerg, 28) (het komt op verschillende
manieren voor dat men het hoofd verwondt)
- ende ist, dat hijs dan noch niet en laet,...(Willemyns, 114) (en als het zo is, dat
hij er dan nog niet mee ophoudt,...)
- alle man dar hiet mit eren jegen doen mach (Willemyns, 111) (iedereen tegen
wie hij dat met ere doen kan)
- Madocke () daer hi dicken omme waecte (Reinaert 1-2) (M., waar hij dikwijls
wakker van lag)
- (de visgraat) die ghi hem te jeghen brocht (Reinaert 215) (die u hem aanbood)
- scilt metten prime dien men op den arm draegt (Willemyns, 132) (schild met
punt dat men op de arm draagt)
- (Cuwaert de haas) die noit eenich dier ghedede (Reinaert 138-139) (die nooit
enig dier kwaad deed)
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Hypothese e
De middelnederlandse bijzin is niet te beschrijven vanuit de plaats van het Vf.
Negatief gezegd kan men stellen dat er één plaats is waar het niet kan staan:
onmiddellijk na het voegwoord, betrekkelijk voornaamwoord (≠ subjekt) of betrekkelijk
bijwoord. Voor het overige is de plaats van het Vf in de bijzin variabel. (zie ook noot
8)

Meer licht op de herkomst van de bijzinsvolgorde.
Als de hypotheses a t/m e juist zijn, dan is er een fase geweest in de geschiedenis
onzer afhankelijke zinnen dat afwezigheid van verwachte inversie bijzinskenmerk
was. Deze fase ging vooraf aan de periode met achter-Vf als bijzinskenmerk. Dit
ondersteunt de veronderstelling omtrent de herkomst van de bijzinsvolgorde zoals
ontworpen in Van der Horst & Van der Wal (1979), blz. 29-32. Kort gezegd komt zij
hier op neer, dat de (een?) kiem van de bijzinsvolgorde gelegen is in een
teniet-gedane, onderdrukte, inversie; daarbij wordt het S naar voren gehaald, tot
vóór het Vf; deze beweging kon gemakkelijk geherinterpreteerd worden als een
naar achteren halen van het Vf. Ligt de kwestie zo, dan is het niet verwonderlijk dat
uit een natuurlijke behoefte aan duidelijkheid de oppositie met de hoofdzin zo sterk
mogelijk wordt aangezet. De plaats van het Vf is niet op zichzelf, in absolute zin,
distinctief, maar het feit dat het tenminste één plaats meer naar achteren staat.
Verdere verschuiving naar achteren geeft scherper en scherper de oppositie met
de hoofdzin aan. Als de hypotheses a t/m e juist zijn, dan zouden we nog in het
middelnederlands te doen hebben met die fase waarin afwezigheid van inversie
bijzinskenmerk is. Dit voert ons tot het volgende:

Hypothese f:
De figuren

1. X S Vf.
2. X S. Vf.
3. X S. Vf
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moeten we, in deze volgorde, interpreteren als fasen in een ontwikkeling: het Vf
9
verschuift steeds verder naar achteren .
Wellicht ten overvloede zij nog op drie kwesties gewezen. In de eerste plaats kent
ook de modern nederlandse bijzin stelselmatig die afwezigheid van inversie. Zij is
duidelijk ook funktioneel in bv. toen ik kwam, een reeks die dadelijk als afhankelijke
zin geïnterpreteerd wordt. Zij wordt echter, zodra de bijzin meer zinsdelen bevat,
overschaduwd door de woordvolgorde met achter-Vf.
In de tweede plaats moet erop gewezen worden, dat de ontwikkeling in het modern
nederlands niet (nog niet?) geresulteerd heeft in figuur 3 als de enige mogelijkheid:
na het Vf kunnen bijvoorbeeld nog infinitieven, deelwoorden, voorzetselgroepen en
afhankelijke zinnen komen. Het duits kunnen we beschouwen als een taal waarin
deze ontwikkeling van 1 naar 3 verder voortgeschreden is, daar zijn de
plaatsingsmogelijkheden na het Vf in de bijzin veel beperkter dan in het nederlands.
In het modern nederlands zijn de beperkingen sterker dan in het middelnederlands.
Ten derde memoreer ik wat ik zei over de datering van de meeste MNW-citaten.
Het is heel goed mogelijk dat zij ons m.b.t. de tijd een onjuist beeld geven.
Vermoedelijk was de ontwikkeling van figuur 1 in de richting van figuur 3 in proza
van de 14de eeuw en 15de eeuw verder voortgeschreden dan in poëzie. Echter,
zeker uit 13de-eeuws proza valt het niet moeilijk om voorbeelden aan te dragen van
10
de figuren 1 en 2 .

9
10

Vgl. voor het duits Ebert (1978), blz. 40-41.
Zie voor voorbeelden uit het proza van Hadewijch: Allard (1937); bij mijn type 1 (X S Vf.) blz.
159 en 162, bij mijn type 2 (X S. Vf.) blz. 158 en 161.
Bij de eerste tekent Allard aan: ‘Deze zinnen zijn lang niet zoo talrijk als de [andere patronen;
vdH.], maar toch kan men het aantal voorkomende gevallen voor zulk een ongewone
woordschikking nog vrij groot noemen’ (blz. 159). Allard noemt dit type ongewoon omdat ‘in
deze zinnen het eigenlijke kenmerk van den bijzijn (de inklamping van een Rest tussen Subject
en Verbum finitum) [ontbreekt]; formeel zijn zij volkomen gelijk aan hoofdzinnen’ (blz. 158-159).
Het zal duidelijk zijn dat ik die mening niet deel. Vgl. ook haar omschrijving van een bijzin op
blz. 157: ‘het eigenlijke formeele kenmerk van den bijzin is, dat hier de Rest of een gedeelte
der Rest kan worden ingeklampt tusschen het Subjekt en het Verbum finitum of - in zinnen
met samengesteld praedicaat - tusschen het Subjekt en het Verbum infinitum.’ Volgens mij
is dit een anachronistische kijk op de middelnederlandse bijzin. Letten we op de plaats van
het Vf, dan is er wel degelijk formeel onderscheid tussen hoofdzin en bijzin. Als het niet is
om zijn schaarsheid (en dáárom is het volgens Allard niet), dan is het onderhavige type niet
ongewoon te noemen.
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Tenslotte wil ik in dit kader de verklaring die in Van der Horst & Van der Wal (1979)
voorgesteld is voor de (een) herkomst van bijzinsvolgorde op een enkel punt nader
toelichten. Dat juist het adverbium, als het voorop staat, inversie teweegbrengt, en
het voegwoord niet, is geenszins toeval; het had niet evengoed andersom kunnen
zijn. Het adverbium, als zinsdeel, participeert in de zinsstruktuur, terwijl het
voegwoord erbuiten staat. Het is dit verschil in funktie dat maakte dat, toen het Vf
de tweede plaats ging innemen, er na het adverbium inversie optrad en na het
voegwoord niet. Het voegwoord moest, als niet-zinsdeel, buiten de zinsstruktuur
die erop volgde, blijven. Men zou kunnen zeggen: de bijzin begint pas ná het
voegwoord. Zoals gezegd, verantwoordt dit de bijzinsvolgorde X S Vf., en later X
S. Vf. en X S. Vf. Ná dat voegwoord is dan een ook denkbare volgorde: X. Vf S.,
met inversie, maar niet veroorzaakt door X. Het voegwoord is ook hier gekenmerkt,
in een verb-second-taal, als buiten de zinsstruktuur staand. Als later het Vf naar
achteren schuift, leidt dit tot X. S Vf. en X. S Vf. Deze strukturen, met in de bijzin
het subjekt na het Vf, of als het voor het Vf staat zinsdelen nog vóór het subjekt,
komen in het middelnederlands inderdaad voor. De figuren van hypothese f hebben
dan naast zich:
X. Vf S
X. S Vf.
11
X. S Vf

Inversie en het Vf op de tweede plaats.
Is inversie in mededelende hoofdzinnen die niet met S openen een zo regelmatig
verschijnsel in het middelnederlands, dat niet-inversie gezien kan worden als
betrouwbaar kenmerk van ‘niet-

11

Voor voorbeelden verwijs ik naar Van der Horst (1981), de aantekeningen bij par. 6.9.
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mededelende-hoofdzin’? Met andere woorden, staat in mnl. mededelende
hoofdzinnen het Vf steeds op de tweede plaats?
Hier moet er misschien op gewezen worden, dat inversie in mijn opvatting het
verschijnsel is dat zinnen die openen met een ander zinsdeel dan het onderwerp,
het onderwerp na het Vf hebben: Y Vf (.) S. Anders dan in veel literatuur versta ik
er niet de volgorde Vf S onder waarbij Vf de eerste plaats inneemt, bv. in
ja/nee-vragen, conditionele bijzinnen, enz.. Het argument hiervoor is dat de volgordes
Y Vf S en Vf S zowel historisch als funktioneel zeer verschillen. Huiselijk uitgedrukt
staat bij inversie het onderwerp na het Vf omdat de eerste plaats, de plaats vóór
het Vf, al door een ander zinsdeel wordt ingenomen. Inversie berust op de regel dat
er vóór het Vf slechts één zinsdeel kan staan; of anders gezegd: dat het Vf steeds
op de tweede plaats staat.

Hypothese g.
Behoudens enige opsombare uitzonderingsgevallen staat in middelnederlandse
bevestigende hoofdzinnen het Vf steeds op de tweede plaats.
De hoofdstukken X, XI en XII van Van den Berg's Inleiding tot de middelnederlandse
syntaxis, resp. handelende over twee, drie en vier en meer delen vóór het Vf, kunnen
misschien de indruk wekken, dat op deze hypothese veel is af te dingen. Het gaat
echter vrijwel steeds om zinnen die beginnen met maer, ende, ne, expletief so, doe,
hi, enz., interjecties, de aangesproken persoon of een vooropgaande afhankelijke
zin. Bij de beslissing wel of geen inversie tellen deze in het middelnederlands niet
mee; anders geformuleerd: deze elementen staan buiten het verband waarbinnen
het Vf op de tweede plaats komt (maer, ende, interjecties, de aangesproken persoon),
ofwel zij nemen niet de plaats in van een zinsdeel (ne). De afwezigheid van inversie
oftewel het Vf op de derde of vierde plaats na vooropstaande afhankelijke zin, en
12
de rol van de expletieve elementen, vergen misschien meer bespreking .

12

Op schijnbaar sterke tegenvoorbeelden tegen hypothese g van het type Sine dochter hi
vernam/ etende mettien jochere (Ferguut) en Vollec si jegen hem opscoet (idem) hoop ik
binnenkort in een afzonderlijk artikel terug te komen.
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Weijnen (1971, blz. 13) noemt terecht ‘het verschijnsel dat na bijzinnen die de waarde
van een zinsdeel hebben in het mnl. de inversie nog niet vereist is’. Als voorbeeld
geeft hij Alsic dit horde ic was in vare tegenover Doe Bassus dit vernam wilde hise
noch meer maken gram. Men kan zich afvragen of de bijzin van het eerste voorbeeld
reeds de waarde van een zinsdeel heeft. Hoe dit ook zij, de waarneming waar het
om gaat, lijkt mij juist. Vervolgens lijkt het me geen te grote stap om te
veronderstellen, dat het eerste type ouder is dan het andere. De overgang kan
alsvolgt verlopen zijn:
1. alse joseph reet maria ghinc
2. doe si voor dat cloester quam doe vant si die poorte open staen
3. doe Bassus dit vernam wilde hise noch meer maken gram

Ik meen dat er een verschuiving heeft plaats gevonden van 1 via 2 naar 3. Type 2
is overigens zeker in gesproken nederlands ook thans (bv. met dan) heel frequent;
13
type 1 is nu, lijkt me, vrijwel verdwenen ; type 3 was in het middelnederlands bepaald
minder gangbaar dan nu. Wel verre van type 2 te beschouwen als een doorbreking
van het verb-second principe, zie ik het juist als een symptoom ervan. Doe, so, enz.
zijn hier syntaktisch steunpunt, semantisch slechts echoënd. Zij houden als het ware
de plaats warm van het eerste zinsdeel, teneinde het karakter van eerste zinsdeel
van de bijzin (d.w.z. soms de inversieverplichting), dat de spreker/hoorder dreigde
uit het oog te verliezen, opnieuw aktueel te maken. Het ge-

13

Restanten van type 1 zijn in het modern nederlands gevallen als:
a) vooropgaande bijzin met Al...:
- Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel
b) vooropgaande bijzin met bv. Hoe...ook, Waar...ook:
- Hoe hij ook zocht, hij kon niets vinden.
Het duits is ook op dit punt ‘verder’ in de ontwikkeling (vgl. hetgeen gezegd is over de plaats
van het Vf in afhankelijke zinnen). Terwijl in het modern nederlands na een vooropgaande
bijzin met Vf-voorop steeds type 2 (of somes type 1) vereist is, kan in het duits daar type 3
optreden:
- Geht man von dieser Seite an die philosophische Problematik der Sprache heran,
tut sich ein weites Forschungsprogramm vor uns auf.
- Sollen Lautentwicklungen untersucht werden, müssen identische Lexeme die Basis
der Forschung bilden.
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bruik van so, enz. doorkruist zodoende het verb-second principe niet, maar wordt
er juist door gemotiveerd. Via de expletieve samenvatting wordt de vooropgaande
bijzin geïncorporeerd in de zinsstruktuur. Algemener trouwens moeten dit soort
expletieve woorden niet beschouwd worden als aparte zinsdelen, maar integendeel
als elementen die de struktuur van de zin extra verduidelijken, deel van het eerste
zinsdeel zijn.
Dat na een vooropgaande afhankelijke zin aanvankelijk geen inversie noodzakelijk
was, behoeft niet uitgelegd te worden als een onvolmaaktheid van het verb-second
principe. Het kan ook iets zeggen over het aanvankelijk karakter van de afhankelijke
zin.

Hypothese h.
De types 1, 2 en 3 van deze paragraaf moeten we, in deze volgorde, interpreteren
als fasen in een ontwikkeling.

Doe dat, so dat, die dat, enz.
De tegenstelling inversie-geen inversie was bij de markering van ondergeschikte
zinnen, althans na verloop van tijd, niet bevredigend. Duidelijker teken was toen
nodig. Het onverwacht meer naar achteren staan van het Vf wordt dan overdreven,
aangedikt. Blijkbaar heeft men ook in andere richting gezocht: toevoeging van het
zogenaamd expletieve dat, indicator van onderschikking. Bij vrijwel alle onderzochte
14
onderschikkende voegwoorden, maar ook bij de betrekkelijke voornaamwoorden ,
treffen we het bekende verschijnsel van de versterking met dat aan. Het is een teken
van de behoefte aan duidelijker markering van ondergeschikte zinnen. Het gebruik
van dit dat neemt sterk af als de bijzin steeds duidelijker zijn karakteristieke volgorde
15
met achter-Vf krijgt. Dat is dan minder nodig .

14
15

Zie bv. MNW II, kol. 84-86, s.v. dat.
Zie ook De Vooys (1967), blz. 415. Vgl. voor het engels: Koziol (1975), blz. 160: ‘Die im
Mittelenglischen häufige Verbindung which that kam am Ende der mittelenglischen Zeit ausser
Gebrauch.’ Zie ook Bever & Langendoen (1972), blz. 87, noot 10: ‘...the that was useful in
signaling that the preceding pronoun was a relative and that the following clause was
subordinate. Later, word order could be used to tell whether the pronoun was interrogative
or relative, and the following clause main or subordinate.’ In allerlei modern nederlandse
dialekten en in spreektaal komt deze versterking met dat overigens nog volop voor.
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Conclusie
De voornaamste uitkomsten van dit artikel, dat primair gericht is op observatie en
beschrijving, zijn neergelegd in de hypotheses a t/m h. Daarnaast is van belang dat
de hier onafhankelijk gemotiveerde hypothese a (afwezigheid van inversie is
bijzinskenmerk) steun verleent aan de in Van der Horst & Van der Wal (1979)
ontwikkelde visie op de (een) herkomst van bijzinsvolgorde. Tenslotte kan er op
gewezen worden, dat ik vooralsnog geen aanknopingspunt zie voor de opvatting
dat hypotaxis in het middelnederlands in de kinderschoenen staat.

Adres van de auteur:
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G. Zandt
Enkele opmerkingen over de Middelfrankische vertaling van ‘Karel
ende Elegast’
De stof van Karel ende Elegast is in meerdere Germaanse talen, men denke aan
het Deens, Noors, Duits en Nederlands, literair verwerkt. Uit het Duits is niet alleen
een Thüringse of Rijnfrankische Karelroman uit de 15de eeuw bekend, die niet direct
uit het Mndl. is vertaald, maar naar K. Heeroma aannam misschien op een omstreeks
1
1200 in het Rijn-Maasland te lokaliseren voorbeeldgedicht teruggaat , maar ook
een Middelfrankische vertaling van de Nederlandse Karel ende Elegast, die als deel
vier in de Karlmeinetcompilatie is opgenomen en 1352 verzen omvat. De
Middelfrankische compilatie, die slechts in één handschrift uit het eind van de 15de
2
eeuw is overgeleverd, moet omstreeks 1300 zijn ontstaan . De vertaling van Karel
ende Elegast is daarom hetzij omstreeks 1300 door de compilator tot stand gebracht
of vond in de loop van de 13de eeuw plaats door een niet met de compilator identieke
vertaler.
Het middeleeuwse Middelfrankisch (Mfrk.) maakt deel uit van het Middelhoogduits
(Mhd.), dat zowel op het gebied van de klanken vormleer als met betrekking tot de
syntaxis, woordenschat en woordvorming aanmerkelijke verschillen vertoont met
het Mndl. Het in de nabijheid van het Mndl. taalgebied in de Moezelstreek en aan
de Nederrijn geschreven Mfrk. wijkt evenwel minder af van het Mndl. dan zuidelijke
Mhd. dialecten als het Beiers en Alemannisch. Het Mfrk. en vooral het noordelijke
Mfrk., het Ripuarisch (Rip.), kan zelfs in menigerlei opzicht als mengtaal worden
beschouwd, daar het enerzijds met het Mhd. van het Mndl., ander-

1
2

K. Heeroma: ‘De duitse en de nederlandse Elegast’. In: TNTL 89 (1973), blz. 208-216.
J. van Dam: ‘Karlmeinet’. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Dl. II,
Berlijn/Leipzig 1936, kol. 766.
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zijds met het Mndl. van het Mhd. afwijkt. Ondanks de vele overeenkomsten tussen
het Mndl. en het Mfrk. zijn hun onderlinge verschillen echter zo groot, dat het vertalen
van een Mndl. tekst moeilijkheden kan opleveren, hetgeen b.v. duidelijk blijkt bij de
overzetting van een uit rijmparen bestaand werk als de Karel ende Elegast.
De rijmen van de Ripuarische versie van de Karelroman kunnen
1. het Mndl. juist weergeven in correct Mfrk.
2. het Mndl. foutief of onnauwkeurig in correct Mfrk. vertalen.
3. incorrect zijn zonder de inhoud van de Mndl. roman geweld aan te doen.
4. incorrect zijn en bovendien afwijken van de inhoud van de Mndl. tekst.
Uit het bovenstaande blijkt, dat alleen bij 1. van een goede vertaling kan worden
gesproken. Bij 2. en 4. zijn inhoudelijke verschillen t.o.v. het Mndl. te constateren,
bij 3. en 4. afwijkingen van het Mfrk. of onzuivere rijmen. Ter verduidelijking mogen
volgende voorbeelden dienen:
1a.

3

3

K 25-26

A 25-26

Ind enstelt ir an deser
nacht neit

En steeldi in deser nacht
niet

So is uch ouel gescheit

So is v euel gheschiet

Het rijm neit: gescheit is in het Rip., waar Mhd.
geschehen = Rip. geschien niet, zoals in zuidelijke
Mhd. tongvallen, uitsluitend sterk wordt geconjugeerd,
zuiver.

1b.

K 85-86

A 85-86

Do hey lach in desen
gedancken

Daer hi lach in dit
ghepeyns

Hey dachte her ind dar ind Hare tale weder ende
begunde wancken
gheyns
Het correcte Rip. rijm wijkt waarschijnlijk af van het rijm
in de Mndl. versies, omdat gheyns en het uit het Frans
4
ontleende ghepeyns in het Mhd. niet voorkomen.

3

3

4

Geciteerd naar A.M. Duinhoven: Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de
Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Zwolle 1969, 2 dln.,
Zwolse drukken en herdrukken 62.
Geciteerd naar A.M. Duinhoven: Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de
Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Zwolle 1969, 2 dln.,
Zwolse drukken en herdrukken 62.
Vgl. m.b.t. het leenwoord G. Zandt: ‘Das Lehnwort in “Karl und Elegast”, dem vierten Abschnitt
der Karlmeinet-Kompilation’. In: ABäG 13 (1978), blz. 155-156.
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Hoewel het Rip. rijm in r. 85-86 in tegenstelling tot in r. 25-26 Mndl. woorden
substitueert, is zowel in 1a. als in 1b. van een goede vertaling sprake.
2a.

K 775-776

A 775-776

Da man mir volgede na

Daermen mi volchde
achter

Ich endorste neit weder
keren da

En dorste niet keeren door
den lachter

Daar de combinatie ft in het Rip. overgaat in cht, is
achter aan de Nederrijn een gebruikelijk woord en moet
de afwijking in K worden verklaard uit het ontbreken
van het znw. lachter in het Mhd. Hoewel K dit woord
op andere plaatsen, men vergelijke b.v. r. 83, 103 en
5
353, vervangt door het Mhd. laster , heeft in K 776
waarschijnlijk geen vertaling plaats gevonden, omdat
dit een onzuiver rijm ten gevolge zou hebben. Het
afzien van het weergeven van door den lachter in het
Mfrk. leidt echter tot een onvolledige vertaling.

2b.

K 795-796

A 795-796

Dat karlle bynnen de burch Dat die coninc binnen
queme
quame
Hey en was dar zo neit
geneme

So sere ontsach hi hem
der onuramen

Het Mhd. genaeme, Rip. geneme ‘aangenaam,
6
welgevallig’ staat weliswaar in een zuiver rijm, maar
inhoudelijk wijkt K 796 af van de Mndl. tekst. De
oorzaak van de foutieve vertaling ligt vermoedelijk in
het feit, dat het znw. onvrame in het Rip. onbekend is
en om die reden, evenals het rijmwoord vrame in r.
908, vgl. A Hi hadde eer ontbeert der vrame, K Hey
7
hadde dat eirste geneme, werd geëlimineerd .
Men moet concluderen, dat het Mfrk. rijm zowel in 2a. als in 2b. correct is, maar
dat het Mndl. in 2a. onvolledig, in 2b. foutief is vertaald.
5

6

7

Vgl. M. Lexer: Mhd. Handwb. I, kol. 1836. Het znw. lachter, in plaats waarvan niet alleen in
het Mhd., maar ook bij Veldeke en in verscheidene Oostmndl. werken laster optreedt, vgl.
Th. Frings/G. Schieb: Heinrich von Veldeke zwischen Schelde und Rhein. Halle 1949, blz.
58, wordt in het Limburgse fragment G van de Karel ende Elegast eveneens gesubstitueerd,
vgl. r. 776.
Vgl. M. Lexer: Mhd. Handwb. I, kol. 852-853; de Umlaut van de â wordt in het Rip. in het
algemeen door e weergegeven, vgl. E. Dornfeld: Untersuchungen zu Gottfried Hagens
Reimchronik der Stadt Köln nebst Beiträgen zur mittelripuarischen Grammatik, Breslau 1912,
§ 41.
Vgl. ook K. Bartsch: Über Karlmeinet. Ein Beitrag zur Karlssage. Nürnberg 1861, blz. 82.
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3a.

K 871-872

A 871-872

Dat ir leuet dat is wunder
groet

Dat ghi leeft is wonder
groot

Ir soult syn lange doet

Ghi en waert langhe wile
doot

Hoewel het rijm in K zuiver is, is het incorrect, daar de
Germ. t in het Rip. postvokalisch tot s(s) wordt
verschoven. Andere voorbeelden van zuivere rijmen
in K, die van het Rip. afwijken en uit het Mndl. zijn
overgenomen, zijn leifft: heyfft (Rip. leifft: hait) in r.
222-223 en gereide: seide (Rip. gereide: saichte) in r.
994-995.

3b.

K 400-401

A 400-401

Dat der konynck was in
vare

So dat die coninc was in
vare

Ind waende dat id der
duuel were

Ende waende dat die duuel
ware

Het rijm in K is weliswaar onzuiver, maar berust niet
op een foutieve vertaling. De vorm were is in het Rip.
gebruikelijk, daar in dit dialect de â in de conj.praet.
van de sterke werkwoorden een Umlaut krijgt.

3c.

K 817-818

A 817-818

Hey geynck da hey den
konynck leis

Legast ginc daer hi den
coninc liet:

Zo der stat do hey van
eme scheyt

Ter stede daer hi van hem
schiet

Evenals in 3b is het rijm in K incorrect zonder dat van
een foutieve vertaling kan worden gesproken. De Germ.
t in het Mndl. liet is in het Mhd. tengevolge van de
tweede klankverschuiving een spirant geworden.

3d.

K 1044-1045

A 1044-1045

Dyt sprach hey mit
behendicheide

Dit seidi doer
behendichede

Ind woulde eligast dar
prouen mede

Om elegast te proeuen
mede
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Het verschil tussen het zuivere rijm in A en het
onzuivere in K is te herleiden tot een verschil in de
declinatie van de feminina op -heit in het Mndl. en het
8
Mhd.

3e.

K 17-18

A 17-18

So dat der konynck
erschrack

So dat die coninc ontbrac

Van den worden de der
engel sprach

Biden woerden die dengel
sprac

Het rijm in K is onzuiver, maar de vertaling is correct.
Het Mndl. ontbreken is niet door het Mhd. en(t)brechen
weergegeven, omdat dit

8

Vgl. K. Bartsch t.a.p. blz. 77, waar vergelijkbare rijmen worden geregistreerd.
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werkwoord in tegenstelling tot erschrecken niet in de betekenis ‘wakker schrikken’
9
voorkomt .
De conclusie uit 3a.-3e. is, dat incorrecte Rip. rijmen, die inhoudelijk niet van het
Mndl. afwijken, zowel zuiver (3a.) als onzuiver (3b.-3e.) kunnen zijn.
4a.

K 238-239

A 238-239

Ich enlaissen sy neirgen
geduren

Ic en laetse niewers
gedueren

De sy enthelt ich doe eme Diese onthilde ic daden
verbyrnen
verbueren
Niet alleen is het rijm in K 238-239 onzuiver, ook wordt
verbueren inadequaat door verbyrnen ‘verbranden’
weergegeven. In K 211 (Ind wyssen wael dat sy
verburen) bleef daarentegen het Ndl. rijmwoord in de
Rip. versie gehandhaafd, hoewel het Mhd. verburen
waarschijnlijk niet kent. Lexer 3,86 geeft wel
bewijsplaatsen uit Morant und Galie, het tweede deel
van de Karlmeinet-compilatie, en uit de
Sachsenspiegel, maar de lokalisering van het
eerstgenoemde werk in het Rip. taalgebied is nog
10
omstreden , terwijl Eike von Repgow's Sachsenspiegel
in het Nederduits, niet in het Hoogduits is geschreven.
De conclusie lijkt daarom gerechtvaardigd, dat het Ndl.
rijmwoord noch in K 239 noch in K 211 juist is vertaald.

4b.

K 326-327

A 326-327

Der eyn besach den
anderen wale

Deen besach den anderen
wel

mer syner seden en wuste Mer si en seyden niet el
hey neit alle
Het onzuivere Rip. rijm vertaalt in 326 wel correct door
wale, maar geeft in 327 el door het in betekenis
afwijkende alle weer. De fout is vermoedelijk te wijten
aan het feit, dat el, dat in het Mhd. niet voorkomt,
11
verkeerd werd begrepen .
Uit 4a. en 4b. blijkt, dat foutieve vertalingen en onzuivere rijmen kunnen
voortvloeien uit het verschil tussen de woordenschat van het Mndl. en het
middeleeuwse Mfrk.
9
10
11

Vgl. M. Lexer: Mhd. Handwb. I, kol. 547 en 669.
Vgl. de recensie van P. Ganz van de door Th. Frings en E. Linke verzorgde uitgave van
Morant und Galie in: PBB West (100) 1978, blz. 316-325.
Vgl. ook K. Bartsch t.a.p. blz. 80-81.
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aantonen, dat de Mfrk. versie van de Mndl. Karel ende
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Elegast - zoals niet anders is te verwachten bij een redactie in een andere taal - op
veel punten afwijkt van A. Het ligt voor de hand, dat uit een vergelijking van K met
de tien overige Mndl. versies eveneens zal blijken, dat K afwijkingen vertoont, die
te verklaren zijn uit verschillen tussen het Mndl. en het Mfrk.
Derhalve valt het te betreuren, dat A.M. Duinhoven in het eerste deel van zijn in
1975 verschenen Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast niet ingaat
op de vertaaltechniek, maar verschillen tussen de overgeleverde redacties en het
te reconstrueren origineel, ook wat betreft K, uitsluitend herleidt tot fouten, correcties
en ingrepen van kopiisten en zetters.
Dat de drie genoemde categorieën tekstwijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke werk
van toepassing zijn op alle versies, dus ook op K, wil ik niet ontkennen. Ten onrechte
ontbreekt echter geheel een systematische behandeling van een vierde categorie
wijzigingen, nl. de veranderingen, die het gevolg kunnen zijn van het overzetten in
12
een andere taal of in een ander dialect . Weliswaar worden op blz. 189-190 enige
verouderde en dialectische woorden opgesomd, die vooral in K aan te treffen zijn.
Uit niets blijkt evenwel, dat de gehele woordenschat van K met die van de Mndl.
bronnen en de Mndl. en Mhd. woordenboeken is vergeleken. Evenmin werd de
Mndl. en Mfrk. morfologie, klankleer of syntaxis aan een vergelijkend onderzoek
onderworpen.
Het niet rekening houden met de verschillen tussen het Mndl. en het Mhd. leidt
in de Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast dan ook herhaaldelijk
tot onjuiste conclusies. Zo zou we we in K 1105 als een dittografie zijn op te vatten.
Het woord is echter in het Mfrk. zeer gebruikelijk. Hoewel de Mhd. woordenboeken
geen zwak werkwoord kinnen registreren, verklaart Duinhoven kennen i.p.v. kinnen
in K 350 uit een vervorming tijdens het onthouden i.p.v. uit een poging tot vertalen.
Woorden, ook al zijn deze in het Mhd. onbekend en misschien om die reden
geëlimineerd, zouden

12

Vgl. A.M. Duinhoven: Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Dl. I, Assen
1975, blz. 88 noot 70: ‘We besteden in deze studie aan de dialectische kenmerken der
redacties geen verdere aandacht’.
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in K ontbreken in overeenstemming met het gereconstrueerde origineel. Andere
woorden in de Mfrk. versie zouden teruggaan op het origineel, zonder dat uit de
13
bewijsvoering blijkt, dat dit om taalkundige redenen mogelijk is . Men moet daarom
concluderen, dat een poging tot reconstructie van de Mndl. Karel ende Elegast met
behulp van de Middelfrankische vertaling pas kans van slagen heeft, als alle aspecten
van de taal van deze redactie zijn bestudeerd.
Hoewel de wetenschap tot nu toe bijna uitsluitend aandacht schonk aan de Mndl.
Karel ende Elegast, onderzocht K. Bartsch reeds in 1861 d.m.v. een vergelijking
van de Mfrk. versie met de editie van Hoffmann von Fallersleben de vertaaltechniek
van de compilator, aan wie volgens zijn opvatting de vertaling moest worden
toegeschreven. Uit zijn studie, die zich voornamelijk tot rijmwoorden beperkte, bleek
onder meer dat Mndl. woorden, vormen en klanken in de vertaling niet altijd werden
14
vervangen . In 1978 verscheen een opstel over het leenwoord in Karl und Elegast,
waarin werd aangetoond, dat K in tegenstelling tot de Mndl. redacties maar één
leenwoord uit het Frans overlevert, dat in het Mhd. onbekend is. Daarentegen komen
alle leenwoorden uit de Mndl. bronnen, die het Mhd. eveneens kende, in de Mfrk.
15
vertaling voor . Verder systematisch onderzoek naar de taal van K, dat
vanzelfsprekend de verschillende stadia in de ontstaansgeschiedenis van deze
16
roman niet uit het oog zou mogen verliezen, is tot op heden niet verricht. Het zou
interdisciplinair, door samenwerking van Neerlandici en Germanisten, aangevat
kunnen worden.

Adres van de auteur:
Keverberg 55
1082 BD Amsterdam

13
14
15
16

Vgl. de bespreking van A.M. Duinhoven's dissertatie door G. Zandt in: ABäG 9 (1975), blz.
183-190.
K. Bartsch: Über Karlmeinet. Ein Beitrag zur Karlssage. Nürnberg 1861, blz. 7687.
G. Zandt: ‘Das Lehnwort in “Karl und Elegast”, dem vierten Abschnitt der
Karlmeinet-Kompilation’. In: ABäG 13 (1978), blz. 147-166.
Vgl. Karel ende Elegast. Catalogus van de tentoonstelling in het Instituut De Vooys te Utrecht,
1969. Naar de letter 3, blz. 24-25.
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L. Strengholt
Over Huygens' epigrammen
Constantijn Huygens staat te boek als een van de ferventste epigrammendichters
in onze letterkunde. Alleen in zijn Nederlandse poëzie al komen tegen de vierduizend
‘sneldichten’ voor en het lijkt niet uitgesloten, dat hij daarmee ook in de
wereldliteratuur een kansrijke gooi doet naar de plaats van de produktiefste
epigrammaticus aller tijden. Zouden we nu met een gepast gevoel van trots het
hoofd omhoogheffen, dan moet daar toch weer meteen een tegenovergestelde
beweging op volgen, als we met een gevoel van schaamte vaststellen, dat de
epigrammatiek van Huygens nog nooit voorwerp van systematisch onderzoek is
geweest. Er zijn studies over afzonderlijke puntdichten (b.v. van De Kruyter,
‘Gecommentarieerd woordspel’, SpL 11, 1969, blz. 161-74) en over bepaalde
‘invloeden’ (Wilterdink, ‘Huygens als navolger van John Owen’ en ‘Martialis bij
Huygens’, TNTL 84, 1968, resp. blz. 53-92 en 93-106) en aanzetjes in meer globale
richting in de bekende literatuurgeschiedenissen.
Ik ga in wat hier volgt het gat - misschien moeten we in verband met het onderwerp
zeggen: dat samenstel van duizenden gaatjes - niet dichten. Ik probeer sinds enige
tijd vertrouwd te raken met het genre en met alles wat Huygens' beoefening ervan
betreft, maar aan een samenvattende beschouwing ben ik nog lang niet toe. Daarom
wil ik de lezer nu voornamelijk deelgenoot maken van een paar nieuwigheidjes,
resultaat van wat ik minder terreinverkennen dan grasduinen zou willen noemen.
Een algemene opmerking toch: puntdichten vloeien uit Huygens' pen niet maar
bij wijze van inval (of uitval), maar (dikwijls) dankzij de vaste wil om een reeks
epigrammen te creëren of om aan de Koren-bloemen nog een of meer ‘boeken’ met
de titel ‘Snel-dicht’ toe te voegen. Deze dichter kent een bijna systematische
creativiteit, getuige b.v. het ontstaan in kort tijdsbestek van de Zedeprinten
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(1623), de Stedestemmen (1624), het grootste gedeelte van Hofwijck (de laatste
maanden van 1651) en Trijntje Cornelis (in een paar weken, najaar 1653). Zo komen
soms hele series puntdichten in één seizoen te voorschijn. Een voorbeeld: in de
Koren-bloemen (tweede editie, 1672) bevat boek XIII, onder de titel ‘Dinghen’, een
goeie tweehonderd epigrammen op allerlei voorwerpen; het overgrote deel ervan
is ontstaan in de maanden december 1655 tot maart 1656. Die versjes zijn dus niet
zomaar het resultaat van incidentele invallen, veeleer van creatieve vasthoudendheid.
Het industriële woord produktie lijkt daarom wel op zijn plaats. Daarom ook is het
m.i. niet helemaal juist, als Vermeeren over de jaren 1653 tot 1657 opmerkt: ‘met
uitzondering van een grote hoeveelheid sneldichten geraakt zijn dichterlijke produktie
in die jaren toch enigszins op de achtergrond’ (‘Drie gedichten na driehonderd jaar’,
TNTL 81, 1965, blz. 18). We kunnen de sneldichten niet van Huygens' poëtische
aktiviteit uitzonderen. Ik vestig er nog de aandacht op, dat het ontstaan van
Nederlandse epigrammen in meer dan incidentele trant in de tweede helft van
Huygens' leven valt. Als we afzien van de Stede-stemmen (en Dorpen) van 1624
komt Huygens als sneldichter pas op dreef in 1642. Dit geldt de Nederlandse versjes.
Met een overvloed van Latijnse kwam hij al in de dertiger jaren te voorschijn,
voornamelijk in competitie met vrienden als Barlaeus.
Met het nogal ontwikkeld besef van zijn eigensoortig dichterschap, dat hem
kenmerkt, had Huygens oog voor het feit dat hij, meer dan menige tijdgenoot, in de
buurt van de klassieke epigrammatici kwam. In die zin laat hij zich uit in een brief
aan De Wilhem, november 1657. De dichter stuurt zijn zieke zwager de
gereedgekomen katernen van de bijna voltooide eerste editie der Koren-bloemen.
Hij wijst hem op de serieuze gedichten in het vijfde boek, dat de titel ‘Gods-dienst’
draagt, en vervolgt dan (ik vertaal het Latijn): ‘Als je er zin in hebt van deze ernst
over te stappen op meer charmante verzen, volgt er een ongelofelijke massa
puntdichten, in welk genre - ik durf het openlijk te zeggen tegen zo'n allervriendelijkste
verwant - ik geloof als een soort van eenoog onder de blinden uit te steken en aardig
wat dichter bij de klassieken te komen dan die zachtaardige dichters, die geen titel
aan hun sneldicht
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weten mee te geven en die me tot razernij brengen, als ze hun verzen aldus op de
domste manier betitelen: Van een man die een quade vrouw hadde, en die aan dit
verheven onderwerp dit begin verschaffen: Daer was een seker man, die had een
1
quade vrouw. En toch is dit soort dingen bij de massa in trek.’
De passage is een duidelijke illustratie van Huygens' stijlopvatting, zeker ook als
het om sneldichten gaat. Ik geloof niet, dat de dichter de thematiek als zodanig
kritiseert. In zijn eigen puntdichten wemelt het van mannen die quade vrouwen
hebben. Ik weet niet, of de tirade tegen bepaalde dichters gericht is of meer in het
algemeen de formulering is van des dichters afkeer van gebrek aan puntigheid doodzonde in de epigrammatiek. Het is ook nog maar de vraag of hij werkelijk citeert
dan wel voor de gelegenheid een staaltje van breedsprakigheid creëert. Ik vermoed
het laatste. Het briefcitaat helpt ons bedenken, dat ook de titel Huygens' bijzondere
aandacht had. Een nauwkeurig onderzoek naar het verschijnsel ‘titel’ - vorm, inhoud,
functie - kan gerekend worden tot de desiderata in de Huygens-studie. Voorlopig
kunnen we uit de brief aan De Wilhem afleiden, dat voor de titel niet minder dan
voor het gedicht zelf geldt, dat de dichter streeft naar beknoptheid, weglating van
het overtollige - reden te meer, zich bij de analyse van een gedicht van Huygens
rekenschap te geven van de mededelingen die de titel behelst.
Een dikwijls besproken, maar nog weinig onderzochte zaak is de scabreuze
inhoud van vele van Huygens' epigrammen. Er valt uiteraard te verwijzen naar de
klassieke epigrammatische conventies en naar de grotere vrijmoedigheid waarmee
in de zeventiende eeuw geconverseerd werd over onderwerpen die in een latere
victo-

1

‘Ab hisce serijs si ad amoeniora divertere libet, sequitur vis immensa epigrammatum, quo in
genere - audeo profiteri apud affinem amantissimum - credo me quodammodo luscum inter
coecos nostros regnare, et propius aliquanto veteres hic assecutum quam isti suaves, qui ne
lemma quidem norunt epigrammati inscribere, et me in insaniam adigunt, cum ejusmodi sua
imprudentissime proferunt, Van een man die een quade vrouw hadde, et gravi materiae hoc
exordium dant: Daer was een seker man, die had een quade vrouw. Et haec tamen in delicijs
sunt popello nostro.’ (Briefw. V, nr. 5557, blz. 295-96).
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riaanse tijd onwelvoeglijk werden geacht. Toch zijn we er daarmee niet van af.
Jeremias de Decker legt in een van zijn puntdichten Martialis het zwijgen op met
de woorden:
Genoeg gemartiaelt; staek, Martiael, uw kaken;
2
Ons Holland heeft genoeg van uwen Roomschen dreck .

We kunnen er zeker van zijn, dat er ook voor Huygens grenzen waren. Waar die
precies lagen, dat valt te onderzoeken. Bij het onderzoek moet systematisch gekeken
worden naar varianten in de handschriften (doorhalingen), varianten ten opzichte
van de handschriften in de edities en gedichten die door Huygens achtergehouden
zijn. Bij dat alles dienen we te overwegen dat de dichter meer dan zeventig jaar zijn
pen in arrebeyt heeft doen gaan. Mogelijk zijn er grensverleggingen geweest in de
loop van die langdurige aktiviteit. Mogelijk was de dichter streng of minder streng,
los of minder los naar gelang van het publiek dat hij zich voorstelde, en kon hij zich
in het Latijn meer veroorloven dan in het Nederlands. Mogelijk was hij in zijn jonge
jaren ‘puriteinser’ dan later, toen hij gewend was geraakt aan de zeden van het hof.
In ieder geval is in dit verband van belang een vergeten notitie op het titelblad van
Huygens' eigen exemplaar van Roemer Visschers Brabbelingh, dat hij in 1625 aan
zijn boekenbezit mocht toevoegen. Hij schreef op het titelblad, behalve het
gebruikelijke ‘Constanter’ en het jaartal 1625, deze woorden: ‘Hic libellus aut non
3
legendus est, habet enim scurrilia multa, aut cum magno judicio’ . Voor wie was dit
oranje knipperlicht anno 1625 bestemd, kan men zich afvragen. En vooral: op welke
gedichten in Roemer Visschers bundel doelt de waarschuwing? Een onderzoek
apart dient zich aan: vergelijking van Huygens' behandeling van scabreuze thema's
met die van Roemer Visscher.

2
3

Jeremias de Decker, Rym-oeffeningen (Amsterdam, 1659), blz. 100 in het ‘Tweede Boeck’,
II, nr. 171: ‘Batava auris. Op Martiael’.
Mijn kennis van de geciteerde woorden berust niet op autopsie, maar op ‘horen zeggen’, en
wel via de verkoopcatalogus betreffende de boekerij van Johannes Immerzeel Jr, op 11 april
1842 geveild bij Jacobus Radink en Frederik Muller te Amsterdam. Waar het exemplaar uit
Huygens' boekerij is terechtgekomen weet ik niet.
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Onwelvoeglijkheid kan ook bestaan in gebrek aan terughoudendheid bij het noemen
4
van namen of het ridiculiseren van gebreken in de lichamelijke of geestelijke
constitutie van z'n medemensen. Latere tijden tonen op z'n minst de schijn van een
humaner fijngevoeligheid, als ze moeite hebben met grapjes op gehangenen, op
lichamelijke misvormingen, op pas overleden vrienden of verwanten. Zelfs als men
alle ruimte wil laten voor weemoedige scherts, komt men als latere lezer toch nu en
dan voor een raadselachtige grens te staan.
Op 11 november 1672 sterft, negen jaar oud, Huygens' kleindochtertje Susanne
Constance Doublet. De dag daarop maakt de dichter een eerste grafschrift:

Grafschrift van mijn lieve kinds kindje Susanne Constance Doublet,
overleden 11. nov. 1672.
Dat hier light, was een mensch, daer in des Heeren hand
Handvollen over hoop van gaven had geplant:
Vernuft en wetenschap en overvloed van reden,
Bevallicheit in schoon' en recht geschapen Leden,
Beleefde vreugd' en deugd, en ongemeen verstand
Van soete besicheit en sondelooze zeden,
En al wat in een mensch te wenschen was, in maer
5
Een aenvang van een mensch, een kind van negen jaer .

Zoiets is, in mijn schatting, superieur in zijn verheven eenvoud. Hetgeen niet wil
zeggen, dat de epigrammaticus niet ook hier toe-

4

5

Vgl. voor het weglaten van namen bij publikatie van Huygens' gedichten: De Kruyter in SpL
11, 1969, blz. 172-73 (Saenredam); voorts Kamphuis in zijn bespreking van Seymour Slive,
Rembrandt and his Critics 1630-1730, in Ntg 47, 1954, blz. 290-92.
Ged. VIII, blz. 85; vgl. wat Huygens op 20 december 1672 aan Lady Swann schrijft: ‘My
daughter was lately brought a bed of a most pretty girl, but in the same time it hath pleased
God to deprive her of our lovely Susjen, her eldest daughter, to our universal and most sensible
greef, as your ladyship may consider, the child in this age of nine years being grown to a rare
and wonderfull ripenesse of witt and judgement. But, Madam, Sir William Swann will tell you
what signifieth that passage we have many times sung together in my Psalms, Obmutui, et
non aperui os meum, quoniam tu fecisti.’ (Briefw. VI, nr. 6873, blz. 317-18).
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werkt naar een moment van verrassing voor de argeloze lezer: zoveel gaven - in
een begin-van-een-mens. De eenvoudige structuur, gebaseerd op de enumeratio,
moet dienen om de verrassing van de laatste regel zo groot mogelijk te maken.
Intussen staat deze epigrammatische constructie de expressie van de
gemoedsbeweging niet in de weg, integendeel, op een onovertroffen wijze valt ze
ermee samen. Des te onbegrijpelijker is het, dat dezelfde grootvader en dichter op
dezelfde dag dezelfde smartelijke gebeurtenis aangrijpt om een versje te maken
waarin het alles bijeen om niet meer gaat dan om een nogal flauwe geestigheid:

Op het selve.
Hier light een kind in 't nat gesmoort.
't Gelyckt een van die ongevallen
Daerm' alle daegh te veel af hoort.
Maer 'ten gelyckt het niet met allen.
't Heeft heel een averechts bediedt:
Het kind en is in 'twater niet,
6
Maer 'twater is in 'tkind gevallen .

Worp zegt in een noot bij dit gedichtje: ‘Het meisje (...) schijnt verdronken te zijn.’
De tekst geeft m.i. aanleiding om dat juist niet te denken en heeft alleen zin als we
concluderen dat het kind op andere wijze dan door verdrinking in water gestikt is.
Op het ongewone van het geval, ondanks de schijn van gewoonheid die de eerste
regel suggereert (vgl. r. 2-4), is de pointe gebouwd, met zijn antithetisch woordspel.
Maar me dunkt, de hand van de speelse sneldichter schrijft hier door waar zijn hart
hem had behoren te weerhouden. We zien in elk geval hoe ver de neiging om met
de taal te spelen bij Huygens gaat, zo ver dat we van een manie kunnen spreken.
De dichter besefte zelf het risico van misverstand of onbegrip bij de lezer van
sommige van zijn (satirische) epigrammen. Eind 1681 schrijft hij een reeks
schertsende grafdichten op een overleden kennis, de oude arts Willem Verstraten
(of: van der Straeten). Als

6

Ged. VIII, blz. 85.
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we ze als informatiebronnen lezen, komen we tot de slotsom, dat de overledene
nogal zuinig was (‘deun’) en altijd in de weer om zijn rijkdom te vergroten.
Verstraten light hier in een' dicke diere kist:
7
Wat sagh hij suer en scheel, Verstraten, als hij 't wist .

Voor de bepaling van de toon en de draagwijdte van de satire in dit en de andere
versjes is van betekenis het gedichtje waarmee Huygens de serie besluit:
Ongeerne quam ick te vernemen,
Dat m' uijt dit Spel van Pen en Int
Een averechts besluijt wouw nemen,
Als of ick niet Verstraetens vrind
En hij de mijne lang geweest waer.
De Man was neerstigh, Rijck en Deun,
Daer in dooroefen ick mijn geest maer,
8
Heel sonder argh, en om den Deun .

Ook wanneer we de dichter op zijn woord geloven, noteren we toch tegelijk dat hij
het zelf nodig achtte deze vingerwijzing te geven.
In dit kader wil ik een ogenblik stilstaan bij een Grafdicht op de Antwerpse
clavecimbelbouwer Jan Couchet. Het vers is door de dichter nooit gepubliceerd. De
Kruyter bespreekt het in zijn eerder genoemd artikel. Tussen de titel (Grafdicht,
zonder meer) en het gedicht staat in het handschrift een tekeningetje van een
9
doodkist in de vorm van een clavecimbelkast .
In dese kromme kist rust Jan Couchet; met reden;
Sij beeldt sijn ambacht uijt en past nett op sijn' leden;
De korst na de Pasteij. Dan, leser, weet daer bij,
10
Hij light niet op sijn' rugg, maer op sijn' slincke zij .

Op een essentieel punt heeft De Kruyter dit sneldicht niet helemaal verstaan. Hij
meent dat het gemaakt is om Couchet te eren en ‘dat

7
8
9
10

Ged. VIII, blz. 270.
Ged. VIII, blz. 273.
Zie voor een facsimile van het handschrift met de afbeelding het art. van De Kruyter, blz. 170.
Naar het facsimile bij De Kruyter, blz. 170.
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het kennelijk een uitdrukkelijk verlangen van Jan Couchet is geweest hem te
11
begraven in een kist met de vorm van een clavecimbel’ . Hij ziet over het hoofd,
dat het om een bultenaar gaat, die niet op zijn verzoek, maar uit harde noodzaak
in een ‘kromme kist’ begraven werd.
Huygens is discreet genoeg geweest om dit vers niet in zijn Korenbloemen op te
nemen. Overigens kan daarbij ook de ietwat gecompliceerde tekst-situatie een rol
gespeeld hebben. De afbeelding in het manuscript is immers, getuige het woord
‘dese’ in r. 1, niet een weglaatbare illustratie. We zien hier nog eens duidelijk hoe
zo'n grafschrift helemaal losgeraakt is van zijn oorspronkelijke functie (inscriptie op
een grafsteen) en louter ‘spel van pen en inkt’ geworden. De tekst spreekt over de
vorm van de kist alsof die in zijn ongewoonheid te aanschouwen valt. Dat valt hij
inderdaad, niet voor de passant bij het graf, maar voor de lezer (vgl. r. 3), die het
tekeningetje voor ogen heeft. Welnu, het plaatje kwam om technische redenen wel
niet voor opneming in een uitgave in aanmerking, overwegingen van fijngevoeligheid
nog daargelaten. Een oplossing zou gelegen kunnen hebben in een titel die meer
informatie verschafte, genoeg om de lezer te doen begrijpen dat de man
clavecimbelbouwer en de kist clavecimbelachtig was. Maar hoe breedsprakig zou
die titel geworden zijn?
De handschriften van Huygens' Nederlandse gedichten ter Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag bevatten bij nader toezien belangrijk materiaal voor ons inzicht in de
werkwijze van de sneldichter. Op diverse bladen in de verzameling staan in de
marge of in de hoeken korte notities, meestal doorgehaald, die woordspelletjes in
statu nascendi zijn. Een paar voorbeelden:
vo

(blad 8

van 1645)

‘hij wasser qualick aen’
‘hij wouse enckel hebben, niet met kind’

ro

(blad 10 van 1649)

‘lightse hier sij lieght hier niet’
‘tis voor mij noch son noch maendagh.
Caecus’

Met deze nog nimmer opgemerkte notities legde de dichter

11

De Kruyter, blz. 171.
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woordspelingen vast om er te zijner tijd epigrammen mee te fabriceren, soms op
hetzelfde blad, soms een aantal bladen verderop.
Zo leidt het eerste grapje van de geciteerde vier (‘hij wasser qualick aen’) tot het
volgende tweeregelige puntdicht, in de uitgave van de Koren-bloemen voorzien van
de titel:

Ian pas getrouwt.
Ian socht een wijf bij daegh, bij nacht, bij sonn, bij maen.
12
Hij isser quaelick aen, hij is er qualick aen .

Ik geef toe: wie even nadenkt over de eigen aard van het epigram, zal niet al te zeer
verrast zijn door de nieuwe gegevens uit de manuscripten. Huygens zegt in zijn
‘autobiografie’, door Dr. Kan vertaald, dat hij dikwijls van een slotregel uitgaat als
13
hij een gedicht concipieert . Als dit al in het algemeen zijn werkwijze is, hoeveel te
meer zal dat dan bij het maken van epigrammen het geval zijn. Het genre vraagt er
immers om. De organisatie van een puntdicht is nu eenmaal gericht op het puntige
slot. De architect van een epigram begint te bouwen van de achterzijde van het
bouwwerk vandaan. Wat ervóór geplaatst wordt moet op natuurlijke wijze naar het
slot toewerken en in een geslaagd epigram mag niets de chronologie van de
bouwgeschiedenis verraden. Daarom is het de moeite waard, nader in te gaan op
enige van de gevonden marginalia.
In de woorden ‘hij wasser qualick aen’ is een dubbele betekenis aanwezig: 1. ‘hij
was nauwelijks in het bezit ervan geraakt’; 2. ‘hij was er slecht aan toe’. De dichter
kennende zijn we niet verbaasd, dat hij voor deze woordspeling een onderkomen
zoekt in een pas gesloten huwelijk. Er moet derhalve een Jan opdraven (maar de
naam is volkomen verwisselbaar), die argeloos, vol ijver, blindelings naar een vrouw
zoekt. De tijdsbepaling ‘bij daegh, bij nacht, bij sonn, bij maen’ is geen
verlegenheids-opvulsel, maar bijdrage tot de expressie van het blinde fanatisme
waarmee Jan aan het zoe-

12
13

Ged. IV, blz. 43.
De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven. Vert. Dr. A.H. Kan
(Rotterdam/Antwerpen, 1946; reprint Rotterdam, 1971), blz. 55.
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ken is: hij moet hoe dan ook een ‘wijf’ hebben. De ontnuchtering die met het
woordspel gegeven is en waar het in de pointe dan ook om draait, krijgt door de
contrastwerking (de ogenblikkelijke ontgoocheling na de lange zoektocht) extra
reliëf. De expositio als eerste bouwsteen van het epigram is dus effectief opgezet
met het oog op de pointe. De slotregel lees ik als: ‘hij is er nauwelijks aan vast of
hij is er kwalijk aan toe’. Het wezen van dit epigrammetje is, ondanks het vleugje
satire, gelegen in het woordspel. Dat blijkt wel uit de humorloosheid van de parafrase
van zoëven. De gevonden notitie in blad 8 van het jaar 1645 bevestigt het. Tevens
constateren we, dat woordspel op zichzelf geen pointe is, maar het pas wordt na
een goed georganiseerde introductie.
Een van de andere notities in de handschriften luidt: ‘tis voor mij noch son noch
maendagh. Caecus’. Op 18 februari 1650 leidt dit grapje tot het volgende epigram:
Ick seid' een' blinden man, die mij sprack van betalen,
Sondaghs of manendaghs moght hij 'tgeld komen halen.
Hij antwoorde bedroeft, dat quam niet wel te pass
14
Voor dien het nemmermeer noch Sonn noch Maen-dagh was .

Terwille van het woordspel maakt de dichter voor ditmaal een blinde (‘Caecus’) tot
zijn schuldeiser, tegen wie hij zeggen kan: ‘Kom je geld zondag of maandag maar
halen’. De Kruyter, die het sneldicht in het kort behandelt en er, naar ik meen door
een misverstaan van het geheel, weinig waardering voor kan opbrengen, zegt: ‘die
15
“ik” is ook een weinigzeggende figuur’ . Maar dit is toch niet juist. In de expositio,
die de weg voor het gegeven woordspel vrij moet maken, hoeft de ‘ik’ niets anders
te zijn dan schuldenaar van de blinde en niets anders te zeggen dan: ‘Zondag of
maandag kun je je geld komen ophalen’. Daarmee zegt hij wel weinig, maar volmaakt
genoeg voor de gelegenheid van dit epigram. Immers nu kan de blinde (en dat is
het enige waar het om te doen is) op de proppen komen met zijn bedroefde
woordspelende

14
15

Ged. IV, blz. 214.
De Kruyter, blz. 173.
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reaktie (in vrije weergave): ‘Dat komt nogal ongelegen voor iemand voor wie het
nooit zon- of maandag is’. - Men kan staande houden, dat dit grapje en daarmee
dit versje geen hoogtepunt is in de humor van Huygens. Dat neemt echter niet weg,
dat de pointe door de expositio voortreffelijk is voorbereid.
Het is bekend, dat Huygens net als alle epigrammatici zijn materiaal ‘prend où il
le trouve’. De woordspelingen van zojuist kunnen heel wel door anderen zijn
aangedragen. Wilterdink heeft gewezen op Martialis en Owen als bronnen, maar
er zijn er vele meer. Niet zelden vermeldt de dichter zelf zijn vindplaats. Dikwijls
kunnen we er alleen door een toevallige vondst achter komen. Zo is mij gebleken,
dat het werk van de Griekse auteur Diogenes Laertius over het leven der filosofen
het uitgangspunt is geweest voor tientallen puntdichten uit de maanden rond de
jaarwisseling 1668-1669, toen het weer raak was met Huygens' sneldicht-manie. In
de versjes van die tijd vinden we met name anekdotes en bonmots over en van
Socrates, Aristippus en Diogenes de Cynicus terug. Ik volsta nu met één voorbeeld.
Bij Diogenes Laertius lezen we (in de vertaling in de Loeb-uitgave): ‘When Antithenes
turned his cloak so that the tear in it came into view, “I see,” said he (d.w.z. Socrates,
16
LS), “your vanity through your cloak.”’ Deze spitse opmerking heeft Huygens tot
het volgende epigram geïnspireerd:

Aen Andries.
Uw' kleeren zijn gescheurt: die draeght ghij van gebreck niet:
Ghij pronckt'er mé, Andries; quanswijs der Wijsen een,
Die 's Werelds moij veracht: maer wij en zijn soo geck niet;
17
Wij sien uw' ydelheit dwars door die scheuren heen .

Ik moet bekennen dat ik dit gedicht altijd tot de heel goede in Huygens' werk heb
gerekend en dat het vinden van de bron een lichte

16

17

Diogenes Laertius, Lives of eminent Philosophers I (ed. R.D. Hicks M.A. in The Loeb Classical
Library, London/New York, 1925), blz. 166-67: στρέϕαντος δὲ Ἀντισθένους τὸ διερρωγὸς τοῦ
τρίβωνος εἰς τοὐμφανές, ‘ὁρῶ σου,’ ἔφη, ‘διὰ τοῦ τρίβωνος τὴν ϰενοδοξίαν.’
Ged. VII, blz. 229; in de naam Andries valt het accent op de tweede lettergreep.
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teleurstelling voor me was. De pointe blijkt geen eigen vondst van de dichter, ten
hoogste kunnen we zijn inventiviteit en technische vaardigheid bewonderen bij de
bewerking van de ontleende geestigheid.
Ook uit Diogenes Laertius stamt de inhoud van een tweetal puntdichtjes waarvan
de vergelijking nuttig is om Huygens op zijn werkwijze te betrappen. Laertius citeert
een spreuk van Chilon: ‘“By the whetstone gold is tried, giving manifest proof; and
18
by gold is the mind of good and evil men brought to the test.”’ Simon van Beaumont
maakte er al vóór Huygens een epigram van:
De toetsteen keurt het gout, oft fijn of slecht is:
19
't Goud keurt het hert des mans oft valsch, of recht is .

Dit is een tamelijk getrouwe weergave van de spreuk, waarin het parallellisme fraai
uitkomt. Met de spreuk zelf was in principe al een soort van epigrammatische
tweedeling gegeven. Huygens doet het in een versje van begin 1669 nog iets
beknopter:
Gelijck de Steen 't Goud proeven kan,
20
Soo kan 't het Goud den Mann .

Hier niet twee parallelle zinnen, maar één samengestelde zin, waarin de bijzin de
expositio vormt en de hoofdzin de pointe. Toch behoudt de hele tekst het karakter
van een sententie. Heel anders van structuur, veel meer in de lijn van Martialis, is
een andere bewerking, van iets eerdere datum dan de vorige:
Eens waert ghij arm en mild, nu rijck en gierigh, Ian.
21
De Toetsteen proeft het Goud, het Goud ondeckt den Mann .

Hier is in de expositie een concrete situatie opgeroepen, als een beknopte imitatio
22
trouwens van een epigram van Martialis . Hoe

18
19
20
21
22

Diogenes Laertius I (zie noot 16), blz. 72-73: ‘ἐν λιθίναις ἀϰόναις ὁ χρυσὸς ἐξεταζεται, διδοὺς
βασανον φανεράν· ἐν δὲ χρυσῷ ἀνδρῶν ἀγαθῶν τε ϰαϰῶν τε νοῦς ἔδωϰ᾽ ἔλεγχον.’
Gedichten van Simon van Beaumont, ed. J. Tideman (Utrecht, 1843), blz. 181.
Ged. VII, blz. 223.
Ged. VII, blz. 175.
Martialis, Epigrammata I, xcix; vgl. Simon van Beaumont, Gedichten, ed. Tideman, blz. 53-54
(nr. XVII).
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bondig ook, de expositie stelt een herkenbare menselijke werkelijkheid voor ogen.
Het antithetisch parallellisme binnen de eerste regel krijgt een weerspiegeling,
formeel althans, in de tweede, die eveneens uit twee componenten is samengesteld.
Die dubbelheid in de vorm hangt samen met de kerninhoud van het gedicht. De
aanspreking in de eerste regel, eveneens in de Martiaalse traditie en geheel in
Huygens' stijl, draagt bij tot de concreetheid van de expositie. Uit het concrete geval
wordt nu de spreuk van Chilon als een bondige karakteristiek afgeleid. Die hangt
niet meer als een sententie boven de werkelijkheid, maar functioneert als
veralgemenende conclusie uit de realiteit van het ene geval.
We dienen natuurlijk de proporties niet uit het oog te verliezen. Een puntdicht als
dit blijft een bescheiden bijdrage tot de literatuur. Toch geloof ik te mogen zeggen,
dat zo'n schilfertje goud de dichter ‘ontdekt’.
december 1980

Adres van de auteur:
De Hoghe Weijdt 59
1851 EC Heiloo
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W.J.J. Pijnenburg
Windhond
In 1912 geeft Van Wijk de volgende etymologie voor wind(hond) (p. 797): ‘II WIND
(hond), gew. wind-hond (vgl. damhert), de beide vormen bij Kil. en mnl. = ohd. wint
m....Zeer aannemelijk is de afl. uit mlat. velter < gall. - lat. vertragus “id.” De
vervorming kan mede onder invloed van I Wind hebben plaats gehad.’
Sinds Suolahti, Neuphil. Mitt. 6 (1918) p. 16 e.v. is de etymologie van Van Wijk
verlaten en hebben Kluge, DEW i.v. en Van Haeringen Suppl. p. 196 het voorstel
van Suolahti overgenomen om wind- te identificeren met de volksnaam Wenden,
lat. Veneti. Ook De Vries, NEW 840 houdt zich aan deze afleiding. Als parallellen
van diernamen uit volksnamen worden gegeven spa.port. galgo ‘windhond’ < lat.
gallicus, ndl. spilgioen (?) (vH), spiljoen (dV) eig. ‘spanjaard’; du. wallach (vH, dV,
K) ‘roemeen, inwoner van Walachije’; du. reusz. (dV, K) ‘ruin’ < mhd. riuʒe ‘rus’ en
fr. hongre (vH, dV, K i.v. reusz) ‘ruin’ eig. ‘hongaar’.
Nu valt het op dat bij een dergelijke verklaring wind- als enige een tweede lid ter
verklaring toegevoegd heeft gekregen (zoals damhert), terwijl - althans in de moderne
standaard-taal - niet de samenstellingen of -koppelingen *perro galgo, *spiljoen-hond,
*wallachpferd, *cheval-hongre voorkomen. Dat hoeft ook niet, want iedereen begreep
dat met een galgo een perro galgo werd bedoeld, zodat het perro als vanzelfsprekend
kon worden weggelaten, zoals een écossaise, polonaise, allemande vanzelfsprekend
als een danse écossaise etc. begrepen werden. Bij wind was dat kennelijk niet zo.
Niet alleen kan hier niet het ‘hond’ worden weggelaten omdat iedereen zou begrijpen
dat het om een wend(ische) (hond) ging, nee juist omgekeerd moest hier het
verklarende hond worden toegevoegd, omdat niemand meer begreep dat een
‘wend(ische)’ een ‘hond’ was. Daarmee lijkt mij het geval windhond niet op een lijn
te staan met wallach, reusz enz.
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Een paar bezwaren van mindere orde zijn nog, dat men eigenlijk de vorm *wend-hund
verwacht zou hebben daar het bedoelde volk in het duits nu eenmaal wenden heet,
maar mogelijk is natuurlijk dat het woord in de betekenis ‘hond’ een andere
ontwikkeling heeft gekend, dan de volksnaam, die in het ohd. Winidā luidt (cf. ook
Reusz naast Russe).
Vervolgens kan men opmerken dat wind ‘hond’ al in de ohd. tijd opgetekend is
(vanaf de 9e eeuw), terwijl Wallach eerst in 1497, Reusz eerst in 1579 is
geattesteerd. Het ndl. spiljoen, mnl. spingoel en var. gaat terug tot de 14e e. Daarbij
is in het ndl. het type Wallach, Reusz, althans met de specificatie ‘gesneden dier’,
onbekend, zodat ook bij Wind aan ontlening uit het du. moet worden gedacht. Maar
ook hier geldt weer dat mnl. wijnt ‘leporarjus’ (Gloss. Bernense ± 1250) en ohd. wint
eeuwen eerder geattesteerd zijn, dan de andere diernamen uit volksnamen.
Al deze bezwaren, hoewel elk voor zich zeker niet doorslaggevend en ook
tezamen, niet van een zodanige overtuiging, dat de etymologie van Suolahti per se
onmogelijk zou zijn, hebben mij echter aangezet nog eens naar andere mogelijke
verklaringen om te zien. Daarbij wil ik aansluiten bij de verklaring van Van Wijk in
die zin, dat ik het type dam-hert als uitgangspunt neem. In dam-hert immers betekent
zowel dam als hert ‘hert’. Mlat. dāma ‘hert’ is hier in de plaats gekomen van een
inheems woord met die betekenis cf. oe. dā, ne. doe ‘hert’ dat in de samenstelling
damhert als tweede lid het verduidelijkende hert kreeg toegevoegd. Andere
1
samenstellingen van dit type zijn bijv. doelwit, rooilijn, heerleger, brokstuk, lierwange .
De parallel doortrekkend zouden we dan het eerste lid van windhond als ‘hond’
moeten opvatten. Voor zover ik weet is deze laatste stap nog nooit gezet, hoewel
die tot een geheel nieuwe etymologie kan leiden.
Het ide. woord voor ‘hond’ is immers *k̑u(u̯)ōn, dat in het germ. verschijnt als
2
*hunđaz < *k̑untós, d.w.z. met een afleiding op -to-

1
2

Voor deze parallelle vormen alsmede voor een aantal kritische opmerkingen ben ik dank
verschuldigd aan Prof. C. Zaalberg.
Andere t-afleidingen van *k̑uu̯on- zijn nog lets sùntene ‘grote hond’ en gallisch canto- ‘hond’,
cf. O. Haas, ZfKPh 23 (1942) 296-301.
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toegevoegd aan de nul-fase van de stam. Evenwel is voor het ide. woord de volgende
flexie denkbaar
ns. *k̑(u)u̯ōn

= gr. ϰύων,

oi. ś(u)vā

gs. *k̑unós

= gr. ϰυνός,

oi. śúnah

as. *k̑(u)u̯én-m̥

= gr. *ϰυένα,

oi. ś(u)vānam

Dit type is natuurlijk nergens zuiver bewaard (vgl. de afwijkende as. in het oi. i.p.v.
te verwachten *śvana), maar uit de overgeleverde vormen reconstrueerbaar, cf.
bijv. de gr. acc. λιμένα (Szemerenyi 1970:154).
Op basis van de verschillende stamvormen kunnen dan weer nieuwe woorden
gevormd worden cf. gr. λειμών ‘(vochtige) weide’ naast λιμήν ‘haven, baai’, en λίμνη
‘baai, meer’ bij een oorspronkelijke flexie: ns. *leim-ṓn, as. *l(e)iménm̥, gs. *limnós.
Zo kan van de stam van de gs. *k̑un- een afleiding met -tó- gevormd zijn: *k̑untós
vanwaar germ. *hunđaz, ono. hundr, got. hunds, maar evenzo van de stam van de
as. *k̑(u)u̯en-:*k̑uentos vanwaar germ. *hwindaz. Dit *hwindaz moet in het onl. en
ohd. wind:wint opleveren, dat naast hunt doet denken aan ndl. hoe < *hwō naast
du. wie < *hwē.
Weliswaar zou voor het ohd. allereerst *hwint te verwachten zijn, maar ‘im
allgemeinen scheint h am frühesten vor w geschwunden zu sein’ (Braune, Ahd. Gr.
par. 153). Reeds in de Abrogans [ca. 765] komt werben i.p.v. hwerben voor.
De oudste mij bekende attestatie van wind stamt uit de 9e eeuw (Cgm 5248 2 nr.
2f 2b = Steinm.-Sievers 3,449,37) waar staat: Sparta vuint zoha ‘teef’. Deze codex
kent echter ook reeds h-afval vóór l, cf. scala leitra (3,448,41) < *hlaiđri-.
Dan zou wind < *hwindaz inderdaad ‘hond’ betekenen, en zou windhond het type
samenstelling vertegenwoordigen waartoe ook damhert, doelwit, enz. en eng.
greyhound < ono. grey ‘teef’ + eng. hound behoort.
Blijkbaar heeft wind de concurrentie met hond niet aangekund en de homonymie
met wind ‘ventus’ zal tot zijn ondergang hebben bijgedragen, zoals de bekende
3
gallus van J. Gilliéron het moest

3

2

Cf. A.A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde , Assen 1966, p. 130-132.
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afleggen toen het homoniem met cattus geworden was. Immers, mag men op grond
van de oudste attestaties voor wind de betekenisspecificatie ‘jachthond’ aannemen,
dan zal duidelijk zijn, dat in de jacht, waar zowel de wind(richting) als de wind(hond)
belangrijk waren, een dergelijke homonymie hoogst verwarrend werkte. Slechts in
verduidelijkende samenstellingen als windhond, du. Windhund, mhd. wintbracke,
wintspiel heeft het zich kunnen handhaven, alsmede in hazewind.
De duitse samenstelling dateert volgens Kluge uit het midden van de 16e eeuw,
de nederlandse uit de 14e e. (MNW i.v.). Wind is een blijkbaar
continentaal-westgermaans woord, dat in de samenstelling windhond ook in de
skandinavische talen is terechtgekomen: de. zw. vindhund (cf. ook Falck-Torp i.v.).

Gebruikte afkortingen:
ZfKPh = Zeitschrift für Keltische Philologie
Steinm. Sievers = E. von Steinmeyer und E. Sievers, Die althochdeutschen
Glossen I-V, Berlin 1879-1922
Falck-Torp = H.S. Falk und Alf Torp, Norwegisch-Dänisches Etymologisches
Wörterbuch I-II, Heidelberg 1910-11.
Szemerényi 1970 = Oswald Szemerényi, Einführung in die vergleichende
Sprachwissenschaft, Darmstadt 1970.

30 juli 1980

Adres van de auteur:
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Postbus 132-2300 AC Leiden
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Boekbeoordelingen
Domien ten Berge, De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob
Cats (Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1979). 279 pp. Prijs: ƒ.35, -.
Het is met dit nieuwe boek over Cats merkwaardig gesteld. De auteur presenteert
zijn werk als een poging een vernieuwde visie te geven op ‘de historische
werkelijkheid van Jacob Cats en zijn omgeving’ (blz. 11). Hij wil het portret van de
dichter ‘zo correct mogelijk’ tekenen. Hij probeert dat kennelijk met groot
enthousiasme en veel toewijding. De literatuurlijsten achter de hoofdstukken liegen
er niet om en wijzen op de pretentie van wetenschappelijkheid. Het boek laat
overduidelijk zien, dat Ten Berge van zijn onderwerp bijzonder veel af weet, ja, dat
hij min of meer in de ban van Cats is geraakt.
Haaks op de serieuze intentie staat nu de ironiserende stijl van het boek. Ironie
kan bevrijdend werken, maar bij het lezen van deze biografie heb ik die ervaring
niet. De auteur wekt veeleer de indruk, dat hij de mens wiens leven hij wil tekenen
niet ten volle au sérieux neemt. Zo schrijft hij naar aanleiding van de ziekte waaronder
Cats in het begin van zijn volwassenheid leed: ‘Hij ziet verscheidene malen de dood
onder de ogen. Meestal sleurt een laatste gebed hem nog net voor het graf weg’
(blz. 24). Wel vaker blijft Ten Berges stijl beneden het niveau van zijn onderwerp.
Over de figuur van Jozef in de Self-stryt heet het: ‘Hij redeneert er verwoed op los,
wijst op de huichelachtigheid van de verborgen driften waar hij helemaal geen raad
mee weet en klampt zich vast aan zijn positie: een maagdelijke jongeling die trouw
beloofd heeft aan zijn heer en dus moeilijk met mevrouw kan gaan dollen’ (blz. 58).
Dit is geen willekeurig voorbeeld, het citaat is karakteristiek voor de stijl van het
hele werk. Naar ik meen hangt die samen met de fundamenteel aanvechtbare
aanpak, die de aard van deze biografie bepaalt. De auteur is er nl. op uit om uit de
werken van de dichter
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de psychische ontwikkeling van de mens Jacob Cats af te leiden. De analyse van
de gedichten krijgt dientengevolge in principe steeds het karakter van ontmaskering.
Dat die bij Cats' werk uitloopt op de onthulling van erotische diepten hoeft geen
betoog. Maar levert het aldus ontdekte beeld iets wezenlijk nieuws op in vergelijking
met wat Huet ons heeft willen doen geloven?
Ten Berge moet gevoeld hebben hoe hachelijk zijn methode is. Hij geeft er immers
blijk van ‘het onpersoonlijk karakter van het meeste literaire werk uit de zeventiende
eeuw’ (blz. 210) te beseffen. ‘Wij zijn aan de voorschriften van de
negentiende-eeuwse romantiek zo gewend geraakt, dat wij haast vanzelfsprekend
van elk kunstwerk eisen, dat een levend mens zich er rechtstreeks in uitspreekt’
(blz. 210). Dit inzicht had Ten Berge moeten leiden tot een veel grotere
behoedzaamheid bij het terugvinden van Cats' persoon in Cats' werk. Nu noemt hij,
ongetwijfeld geheel ten onrechte, Cats met zijn ‘persoonlijke dichtkunst’ ‘een
romantisch buitenbeentje in zijn tijd’ (blz. 211).
Twee dingen op z'n minst worden bij deze benaderingswijze ernstig onderschat:
de macht van de literaire conventie en Cats' religieus geworteld dichterlijk
roepingsbesef. Wat het eerste punt betreft: als Cats in een emblematabundel een
voorstelling op drievoudige wijze uitlegt, commentarieert Ten Berge dat dit wellicht
teken was van innerlijke contrasten bij de dichter zelf (blz. 43). Maar hij ziet voorbij
aan de traditie in de emblematiek en de allegorese die het mogelijk maakte, ook
voor mensen uit één stuk, zoveel mogelijk of in elk geval diverse betekenissen aan
een voorstelling toe te kennen. In wezen onderschat de auteur dus ook het
spel-karakter van een dergelijke literaire bedrijvigheid.
Is het overdreven als ik spreek over het roepingsbesef van Cats als
dichter-opvoeder? Ten Berge zegt ergens: ‘Als lidmaat van de Hervormde gemeente
propageert Cats de christelijke huwelijksmoraal’ (blz. 94). Hier lijkt te worden
gesuggereerd, dat Cats zich min of meer verplicht voelde het op te nemen voor een
bepaalde moraal, omdat hij nu eenmaal tot een bepaalde kring hoorde. Zo'n
sociologische verklaring doet m.i. tekort aan de ernst van Cats' overtuiging. Zijn
huwelijksmoraal is diep verankerd in zijn op de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

211
Bijbel gegrond geloof. Als hij die moraal propageert, probeert hij niet een wit voetje
te halen bij de dominees of bij de kerkeraad, maar spreekt hij uit het diepste van
zijn christelijke levensovertuiging. Ik heb bij het lezen van Ten Berges boek
voortdurend het gevoel, dat de auteur aan die dimensie geen recht laat wedervaren.
De te vlotte behandeling die het boek kenmerkt is nogal eens oorzaak van kleine
en minder kleine onjuistheden. Op blz. 165 gaat Huygens in 1642 op zijn buiten in
Voorburg wonen. Men komt wel vaker het misverstand tegen als zou Huygens van
zijn weekendverblijf Hofwijck zijn woning hebben gemaakt, alsof het buitentje hem
en zijn gezin tot dagelijks onderkomen zou hebben kunnen dienen. Op blz. 103
wordt Caspar van Baerle nog weer eens tot familielid van Huygens gemaakt.
Dergelijke fouten maken de lezer wantrouwend. Elders heet Valerius' Gedenck-clanck
een geuzenliedboek (blz. 75). Van Maurits wordt gezegd, dat hij de godsdiensttwisten
misbruikte om zijn machtspositie te verstevigen (blz. 72). Toch wijst het historisch
onderzoek van de afgelopen jaren uit, dat Maurits zijn positie juist niet verstevigd
heeft. Het woord ‘burgeroorlog’ in dit verband is bepaald misplaatst. Ondoordacht
gebruikt is de term ‘werkheiligheid’ (blz. 181), alsof die synoniem zou zijn met ‘praxis
pietatis’. De Dordtse synode werd in 1619 gesloten, maar op blz. 152 treden nog in
1651 ‘vertegenwoordigers van de Dordtse synode’ op. Zo zouden er nog wel meer
staaltjes van slordig taalgebruik te noemen zijn.
Niet te ontkennen valt, dat het werk ook verdiensten heeft. Er wordt een overvloed
aan literatuur vermeld. Er is een uitvoerige ‘Biblio- en Biografie’. Met ‘biografie’ is
hier een overzicht van de familierelaties van Jacob Cats bedoeld (blz. 262-68). In
de opsomming van Cats' geschriften (blz. 226-62) die onder het woord ‘bibliografie’
wordt gepresenteerd kan de beschrijving van de inhoud van 's dichters werken
goede diensten bewijzen. De opsomming begint jammer genoeg met een omissie;
de door Breugelmans aangewezen eerste publikaties uit de jaren 1593-1598
ontbreken (vgl. Archief mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, 1977, blz. 212-19).
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De kernvraag blijft natuurlijk: brengt dit boek ons dichter bij de werkelijke Cats? Het
is spijtig te moeten concluderen, dat het antwoord op die vraag meer in de richting
van een ontkenning dan van een bevestiging gaat. Het boek maakt de pretentie van
‘een vernieuwde visie’ niet echt waar. Ook wie waardering weet op te brengen voor
de veelheid van de aangeboden gegevens zal tot de slotsom moeten komen, dat
Ten Berge niet de grond van Cats' persoonlijkheid en oeuvre peilt met een verstaan
dat eigentijdse denkschema's en vooroordelen achter zich laat, boven het ironische
signaleren van curieuze zaken uitreikt en uitkomt bij oprechte verwondering over
het zo-zijn van een medemens uit een voorbije tijd.
L. STRENGHOLT

A.M.F.J. Moerdijk, Continentaalwestgermaanse en Centraalromaanse
heteroniemen voor het begrippencomplex Rok-Onderrok-Jurk;
ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het
areaallinguïstisch onderzoek. Dissertatie Nijmegen 1979, 267 pag.
Er zijn een aantal principiële kwesties m.b.t. de taalgeografie of areaallinguïstiek
die de aandacht vragen in een bespreking van bovengenoemd proefschrift dat Dr.
A. Moerdijk (M.) aan de KU Nijmegen verdedigde op 12 januari 1979. Ik wil de
gelegenheid die de auteur biedt niet onbenut laten om een poging te doen op die
zaken in te gaan, in de veronderstelling aldus het kader van een bespreking niet te
buiten te gaan. De lezer zal het met het oog op het belang van de studie ten goede
willen houden dat deze reflexie relatief veel ruimte vraagt.
De studie van M. vertoont de volgende opzet. Hoofdstuk 0, de Inleiding, zet uiteen
wat het object van onderzoek is, wat de doelstelling is, wat de methode, het materiaal,
het geografisch gebied en nog andere zaken van algemeen belang. Hoofdstuk 1
behandelt onder de titel Costuumhistorische aspecten de ontwikkeling van in het
verband van het onderzoek relevante kleding vanaf de bronstijd. In hoofdstuk 2
bespreekt M. zijn onomasiologische, in hoofdstuk 3
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zijn semasiologische kaarten. Deze hoofdstukken beperken zich tot de vaststelling
van wat de kaartbeelden te zien geven; er wordt geen interpretatie toegevoegd. Het
belangrijkste deel van het werk volgt daarna in hoofdstuk 4, dat zich honderd
dichtbedrukte bladzijden lang gedetailleerd bezighoudt met Etymologie en
betekenisontwikkeling. Daarbij krijgen 15 verschillende ‘dialexemen’ en nog 3 andere
‘woorden’ (keurs, japon, jurk) de aandacht, meestal met in aparte paragrafen
uitgesplitste behandeling van de etymologie en de betekenisontwikkeling. Het
hoofdstuk besluit met bespreking van een aantal unica en met een synthese. Een
laatste 5e hoofdstuk geeft een Interpretatie van de kaarten, met voorname aandacht
voor de Stratigrafische aspecten. Onder wat daarna nog volgt is de bibliografie (12
bladzijs) van bijzonder belang.

1. Theorie en Methode
De schrijver beoogt met zijn areaallinguïstische analyse de verklaring van een reeks
feiten uit de woord- en betekenisgeografie, tezamen met een pleidooi voor een
vernieuwing in de woordgeografische methodes. De methodische oogmerken werden
eerder, zoals M. in herinnering brengt, gekozen in de dissertatie van J. Goossens
(Semantische vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg,
1963). Karakteristiek voor de vernieuwing is bij M. - en was bij Goossens - de
consequente verbinding van onomasiologie en semasiologie. Zoals bekend geeft
een onomasiologische of woordkaart de verspreiding van de verschillende woorden
die een bepaalde betekenis hebben, terwijl de semasiologische of betekeniskaart
de verspreiding laat zien van de verschillende betekenissen die een bepaald woord
heeft. M. benadrukt (p. 14) dat hij in vergelijking met Goossens niet zo bijster veel
toevoegt aan wat deze inbracht: er kan wat dit methodisch aspect betreft hoogstens
sprake zijn van een wat andere nuancering en inbedding (p. 14). Zonder dat M. erin
slaagt duidelijk te maken waar nu precies het verschil tussen Goossens en hem
gelegen is, mag wel gezegd worden dat zijn dissertatie over Rok-Onderrok-Jurk
een analyse bevat waarin binnen een reeks verwante betekenisconcepten over een
zeer groot gebied alle
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relaties werden onderzocht, zodat terdege is voldaan aan de gestelde eisen van
methode.
De verklaring die M. beoogt te leveren bestaat in het volgens de bekende
methodes van de dialectgeografie analyseren en stratigrafisch duiden van op de
kaarten aangetroffen verbreidingspatronen. Daarbij worden consekwent gegevens
van semasiologische en onomasiologische aard op elkaar betrokken. De eindterm
van de verklaring is, als ik de auteur goed begrijp, het geheel van semantische
ontwikkelingen. Ik vind tenminste nergens vermeld dat ook gestreefd zou worden
naar een externe verklaring van verspreidingspatronen. De semantische
ontwikkelingen worden, feitelijk onafhankelijk van de gegevens van de kaarten,
gereconstrueerd in hoofdstuk vier. Dat hoofdstuk relateert die gevonden
betekenisontwikkelingen vervolgens aan de van elders stammende gegevens uit
de costuumgeschiedenis. Beneden kom ik op deze samenhangen nog terug.
De wijze waarop het materiaal in de hoofdstukken 2 en 3 wordt gepresenteerd is
verantwoord in de paragraaf De componentiële analyse van de inleiding.
Componentiële analyse is het decomponeren (analytisch uiteenleggen) van de
betekenis van een woord tot een aantal betekeniscomponenten die elk voor zich
weer verschillende waarden kunnen hebben. Het doel is op basis daarvan de
betekenissen gedetailleerd te kunnen beschrijven en vergelijken met betekenissen
van andere woorden. M. opereert met een soort van betekenisatomen, welke
thuishoren binnen zulk een ‘component’. Onderscheiden worden: een
gebruikerscomponent (met de betekenismomenten ‘man’, ‘vrouw’, ‘kind’), een
categoriecomponent (met de momenten ‘onderkleding’, ‘bovenkleding’, e.d.), een
functiecomponent (met de momenten ‘bovenlichaam’, ‘onderlichaam’) en een
additionele component (met momenten als ‘materiaal waarvan gemaakt’, ‘vorm’,
nadere precisering van de functie e.d.). Aldus bouwt M. ter karakterisering van de
betekenis van een woord formules op als
V[cc3Λ fc2]

hetgeen betekent: voor de vrouw, categoriecomponent 3 (d.i. bovenkle-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

215

dingstuk) verenigd met functiecomponent 2 (d.i. ter bedekking van het onderlichaam).
De verscheidenheid binnen de componenten van wat ik nu ‘momenten’ genoemd
heb wordt in een overzicht op pag. 22 uitvoerig gedocumenteerd. Het was mijn
ervaring bij het lezen van het boek, dat ik voor een goed begrip voortdurend naar
deze pagina terug moest. Hoewel M. voorlopers heeft (p. 18) is het toch zijn
verdienste de componentiële analyse in zekere zin geformaliseerd te hebben tot
iets dat een naam verdiend had, laten we zeggen een semagram: een formule,
weliswaar onleesbaar en onuitspreekbaar, maar evenzeer onmisbaar. Het semagram
maakt het mogelijk de verschillende semasiologische kaarten in hoofdstuk drie zeer
nauwkeurig te ontwerpen.
M. beschouwt het decomponeren van de woordbetekenis als een bijdrage aan
linguïstische theorievorming. Hij poogt zelfs door dat onderdeel van zijn studie te
ontsnappen aan het gevaar dat hij als dialectgeograaf - als areaallinguïst als men
wil: ik heb niet zo'n behoefte aan die nieuwe term - binnen de algemene linguïstiek
in een isolementspositie geraakt (vgl. p. 14 i.f.). De vraag kan echter gesteld worden
of de componentiële analyse wel zo specifiek linguïstisch te noemen is als de
schrijver suggereert. De vraag zal pas beantwoord worden zodra ‘de’ linguïstiek
heeft laten weten hoe de semantiek geformaliseerd moet worden, wat haar
semantische theorie inhoudt. Er worden wel suggesties gedaan op dat terrein, maar
er is duidelijk nog pijnlijk behoefte aan werkelijke verheldering. Wat M. biedt levert
voorlopig weinig aangrijpingspunten met typisch linguïstische semantische
theorievorming en lijkt weinig meer te zijn dan een systematisering van een aantal
algemene karakteriseringen van het gebruik van bepaalde kledingstukken: gebruikt
door vrouwen, gebruikt als bovenkleding, gebruikt ter bekleding van het
bovenlichaam, vervaardigd uit katoen enz. Ik ben er niet van overtuigd dat M. 's
boek daardoor voldoende linguïstische grond onder de voeten heeft. Nu is dat
natuurlijk niet zo erg, als maar voldaan wordt aan wat binnen het onderzoek vereist
wordt. Als het onderzoek geen bijdrage zou beogen aan linguïstische theorievorming
behoeven aan het semagram en de componentiële analyse die er de grondslag van
is ook geen linguïstische eisen gesteld te worden.
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2. Etymologie en Betekenisontwikkeling
Zoals boven werd opgemerkt houdt het belangrijkste deel van de studie van M. zich
bezig met zaken van etymologie en betekenisontwikkeling. Belangrijkste hierom,
dat M. in dit gedeelte van zijn werk duidelijk verder gaat dan het presenteren van
objectieve feiten. Hij beoefent er op scherpzinnige wijze en met een indrukwekkende
breedheid van oriëntatie de klassieke kunst van het etymologiseren en geeft op
heldere wijze zijn theorieën over de betekenisontwikkelingen die zich bij de
bestudeerde woorden hebben voorgedaan. Het is ondoenlijk zijn uiteenzettingen
samen te vatten. Iedere paragraaf heeft weer zoveel eigens dat men zich wel
gedwongen ziet de stof met een globale karakterisering aan te duiden. M. levert
overigens merkwaardigerwijze geen reflexie over de linguïstische status van het
etymologiseren, hoewel die best ter sprake had mogen komen. Het is immers een
vreemd menggebied van linguïstische en cultuurhistorische georiënteerdheid.
De juiste functie van het etymologische hoofdstuk is door de auteur in de inleiding
wel erg summier aangegeven (pag. 13 i.f.). Ook de korte inleidende paragraaf van
dat hoofdstuk zelf gaat daar niet op in. Het meest duidelijk is nog een passage in
de Terugblik, waar het heet: Na de binnen, overigens wel fluctuerende, synchrone
grenzen gebleven registratie van onomasiologische en semasiologische data, was
het voor een afdoende interpretatie van de kaarten noodzakelijk de woordhistorische
achtergronden na te gaan. In hoofdstuk vier werd dan ook de steven gewend naar
de diachronie. Per dialexeem werden uitgebreid de etymologie en
betekenisontwikkeling onderzocht. In diezelfde samenhang leest men verderop ook
een duidelijke uitspraak over een ander structuurprincipe van de studie: Daarnaast
werden de betekenisontwikkelingen geplaatst tegen de achtergrond van de
costuumhistorische feiten uit het eerste hoofdstuk. Als de belangrijkste externe
factor die in de bestudeerde lexicale sector voor verschuivingen zorgde,
manifesteerde zich daarbij de in de 16de-17de eeuw veld winnende gewoonte het
eendelig hemdgewaad van de vrouw door een tweedelig drachttype te vervangen.
(pag. 224).
Wanneer de auteur zich binnen de horizon van het etymologiseren beoordeeld
wenste te zien zou ik hem graag het predikaat uitmuntend toekennen. Maar de
pretentie van het werk strekt verder
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en daarom, zo lijkt mij toe, moet over die horizon heengezien worden. Van belang
met het oog op de structuur van de studie in haar geheel is, dat de analyses van
dit hoofdstuk op problematische wijze samenhangen met de informatie van de eerder
gegeven kaartbeelden. Ik beschouw dat als een tekort, ook al realiseer ik mij dat
het imponerende werk van M. het wel moeilijk maakt zulke uitspraken te doen.

3. Areaallinguïstiek: Linguïstiek?
M. is zich ten volle bewust van de zwaarte van de discussies over de status van de
dialectologie temidden van andere disciplines binnen de linguïstiek; zwaarte zodanig,
dat ‘temidden’ en ‘andere’ in deze samenhang discutabel lijken. In zijn Inleiding op
pag. 14-15 stelt hij de kwestie aan de orde, als ik hem goed beluister niet zonder
emotie. Hij merkt op dat de dialectgeografie juist tegenover stromingen die de
taalhomogeniteit centraal stellen en naast de thans in zwang zijnde sociolinguïstiek
ten volle haar waarde behoudt als de linguïstische discipline waarbij de
taalheterogeniteit voorop staat. Met een citaat naar Lehmann voegt hij eraan toe:
One of the contributions of dialectography to the present lies in making us aware of
the great variety in language (p. 15). Men kan zich afvragen waar dat centraal stellen
van de taalhomogeniteit zich dan wel voordoet. Is, als dat de suggestie zou zijn,
binnen de generatieve taalwetenschap ooit geponeerd dat er homogeniteit is op het
punt van taal? In ieder geval in heel andere zin dan M. blijkbaar begrijpt. Het doel
is aan te tonen dat er een mogelijkheid is om over de taal van veel mensen te
generaliseren; dat is dus een heel andere kwestie. En wat betreft die aandacht voor
de taalheterogeniteit: dat is toch een triviale zaak? Er is toch niets bijzonders aan
het verschijnsel dat bij alles wat men bestudeert en analyseert altijd weer het ‘anders
zijn’ van de dingen opvalt? Anders gezegd: de hypothese dat de dingen van elkaar
verschillen is oninteressant; interessant is de hypothese dat er wezenlijke
overeenkomsten bestaan. Dialectgeografie is daarom oninteressant zolang ze zich
zou beperken tot de geografische verscheidenheid. Ze kan interessant worden
wanneer ze verklaring biedt voor de
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gestructureerdheid van die verscheidenheid. Nog even ervan afgezien of M. zulke
verklaring biedt moet echter de vraag gesteld worden of die wetenschappelijke
bedrijvigheid een rol speelt binnen de vraagstellingen van de huidige moderne
taalwetenschap. Ook dat is natuurlijk niet een eis; er zijn voldoende andere
belangrijke terreinen van wetenschap om een negatief antwoord niet bij voorbaat
te betreuren.
In de vorige eeuw is de dialectologie ontstaan binnen een ruim scala van
onderzoeksactiviteiten die gericht waren op cultuurhistorische,
cultureelantropologische grootheden. Pas geleidelijkaan heeft zich een toegespitste
taalkundige belangstelling in het werk ingedrongen, aansluitend bij recentere
ontwikkelingen binnen de taalwetenschap. Nu door de aardverschuiving in de
linguïstiek - ik bedoel de uitvinding van de generatieve taalwetenschap met haar
aandacht voor de menselijke taalcompetentie en haar poging formele modellen
daarvoor te ontwikkelen - de dialectologie in een drijvende toestand is geraakt, gaat
de keuze tussen tweeën: ofwel zij blijft wat zij was (en houdt dus op taalwetenschap
te zijn, althans taalwetenschap in de moderne, als men wil eigenwijze, zin van het
woord), ofwel zij wordt taalwetenschap. En houdt dan op te zijn wat zij was. Beter:
houdt op te zijn. Het lijkt mij niet moeilijk voor het eerste te kiezen.
Houdt op te zijn. Dat is inderdaad nogal ferm uitgedrukt. Men zou de mening
kunnen huldigen dat de dialectologie zich eventueel binnen de moderne linguïstiek
legitimeert door dialectische gegevens in te brengen en te bestuderen. M. doet dat
niet, maar dat is nu even buiten beschouwing. Het zal duidelijk zijn dat het bij
handhaving van de algemeen gekozen linguïstische doelstellingen irrelevant wordt
dat de observaties uit een dialect of uit dialecten stammen. Wie over dialect spreekt
kan spreken als descriptief linguïst door nl. verbeteringen na te streven in de theorie
over menselijke taalcompetentie door onderzoek in een of andere natuurlijke taal;
dat dat een dialect is wordt onmiddellijk onbelangrijk. Het is ook mogelijk dat hij
spreekt als sociolinguïst, nl. wanneer hij taal en taalgebruik wil relateren aan
sociologisch te definiëren grootheden; ook in dat verband is het feit dat er dialect in
de beschouwingen be-
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trokken wordt als zodanig irrelevant. Tenslotte kan hij, met name als taalgeograaf,
spreken over zaken die cultuurhistorisch of volkskundig interessant zijn. Dan staat
hij geheel en al buiten ieder linguïstisch onderzoekskader.
Nu ben ik eventueel best bereid om te zeggen dat ook de sociolinguïstiek eerder
een (in dit geval) sociaal-wetenschappelijk dan een linguïstisch karakter vertoont
en dus eveneens uit een linguïstisch oogpunt een hachelijke status heeft. Er zijn
heel wat taalkundigen die bij linguïstiek alleen maar kunnen denken aan descriptieve
varianten van het vak. Maar wat is de relevantie van zulk een uitspraak? Relevant
is dat een onderzoekprogramma zich methodologisch kan verantwoorden, dat het
beoefenaren vindt en dat het binnen een bepaalde horizon onder een bepaalde
naam wordt geaccepteerd. Bij de sociolinguïstiek is dat duidelijk het geval en bij de
dialectgeografie niet, niet meer, nog niet etc. Het is in elk geval problematisch. De
overtuiging dat dialectgeografie (areaallinguïstiek) linguïstiek is moet vandaag
verdedigd worden. M. is daarvan op de hoogte, maar zijn verdediging is ontoereikend.
De situatie is zo dat de bewijslast bij de dialectgeograaf ligt. Wie zou in het verleden
grote Nederlandse filologen als Verdam, Verwijs hebben durven voorhouden dat zij
zich niet met linguïstiek bezighielden? En welke filoloog zal het vandaag willen
poneren? De dingen zijn nu eenmaal in beweging. Laten we daarom het boek van
M. liever maar beoordelen in het verlengde van de zoëven bedoelde keuze, de
keuze voor een dialectgeografie als bijdrage aan de cultuurgeschiedenis. Ik wil om
geen misverstanden te laten ontstaan over wat ik precies bedoel graag benadrukken
dat de gekozen interpretatie van dialectgeografie inhoudt: het leveren van bijdragen
aan de cultuurgeschiedenis van een bepaald landschap door taalkundigen.
Dialectgeografen moeten terdege linguïstisch geschoold zijn. Hun specifieke
wetenschappelijke activiteit echter is niet linguïstisch van aard omdat ze zich beweegt
buiten het algemene linguïstische onderzoekskader.
Dialectologie is zo gezien: het binnen cultuurhistorische onderzoekskaders
aanwenden en toepassen van linguïstische inzichten. Voldoet de dissertatie van M.
aan de eisen die men mag stellen in dit verband? Met alle waardering voor het
imponerende boek, voor
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de breedheid van kennis en gedetailleerdheid van analyse die het laat zien, luidt
mijn antwoord niet positief. De titel van de studie openbaarde eigenlijk al van meet
af aan dat zij niet zou toekomen aan conclusies op dat terrein van wetenschap waar
zij een bijdrage aan had moeten zijn: dat van de geschiedenis van de kleding. De
auteur schetst in zijn eerste hoofdstuk de historische achtergronden waartegen zijn
gegevens moeten worden geprojecteerd, van waaruit ze moeten worden toegelicht,
maar wat hij had moeten nastreven is: een reconstructie van die historische
ontwikkelingen vanuit zijn gegevens. Zulk een reconstructie is niet tot stand gekomen.
De kaartbeelden worden niet als neerslagen van culturele ontwikkelingen geduid
met ondersteuning bv. van de nagespeurde semantische ontwikkelingen, terwijl
toch blijkt, o.a. uit vermelding van perifere relictfiguren op bepaalde kaarten, dat de
patronen expansiologisch worden begrepen. Wat heeft die expansies dan gedreven?
Het signaleren van bepaalde overeenkomsten tussen de kaartbeelden en feiten uit
de costuumgeschiedenis is al te mager.
Wat M. anderzijds wel precies nastreeft en wat in zijn eigen ogen de relatie is
tussen de kaarten en de etymologieën blijft onduidelijk. De geschetste semantische
ontwikkelingen worden niet vanuit de kaartbeelden geargumenteerd. Het onderzoek
naar de verspreidingen en dat naar de semantische ontwikkelingen van de lexemen
lijken los van elkaar te staan. Dit in weerwil van wat boven van pag. 224 werd
geciteerd. Ik geloof dat het er allemaal om gaat wat precies verstaan moet worden
onder ‘interpretatie van de kaarten’. Ik meen te begrijpen dat M. dat zuiver intern
bedoelt. Als dat zo is, komt mijn bezwaar erop neer dat dat onvoldoende
verantwoording is voor de gigantische studie.
Ik kom tot een samenvatting. M. biedt in zijn studie een (indrukwekkende)
verzameling van materiaal dat mogelijk de basis zou kunnen zijn voor een bijdrage
aan de geschiedenis van de kleding in West-Europa, maar dat in dit boek niet als
zodanig is gebruikt. M. biedt verder een (indrukwekkende) bijdrage aan de etymologie
en de geschiedenis van de betekenissen der behandelde woorden. Hij levert een
loffelijke methodische verbetering op het punt van de componentiële analyse, hoewel
gezegd moet worden dat het belang
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voor de linguïstiek onduidelijk is. De conclusie van de evaluatie moet evenwel zijn
dat het werk, dat gemotiveerd had kunnen worden vanuit cultuurhistorische
vraagstellingen, onvoldoende gemotiveerd is door de gepresupponeerde linguïstische
relevantie van het materiaal. Het boek laat grote vragen achter doordat het zich op
aanvechtbare wijze oriënteert tegenover grote en belangrijke, oudere en jongere
onderzoekprogramma's.
Nijmegen
JAN VAN BAKEL

Hilda van Neck Yoder, Dramatizations of Social Change. Herman
Heyermans' Plays as Compared with Selected Dramas by Ibsen,
Hauptman and Chekhov. - Bibliotheca Neerlandica extra muros, Martinus
Nijhoff, Den Haag, 1978.
De schrijfster wil aantonen dat Heyermans' toneelwerk in veel mindere mate
verkondiging is van ‘de nieuwe tijd’ dan in de regel wordt beweerd. Door zijn
polemisch optreden en het publiekelijk, soms zeer fel, verdedigen van zijn opvattingen
en standpunten heeft Heyermans dit misverstand in de hand gewerkt. Volgens de
schrijfster heeft men tot nu toe te weinig oog gehad voor een ander aspect. Op
bladzijde 4 geeft zij dit als volgt weer: ‘Interested in the family because he saw it as
the center of love and security, Heyermans dramatized his fear of modern life, feeling
that selfishness and greed were the threats to love and beauty, and to the harmony
of man with nature. Basic to his oeuvre is his dualistic vision of the present as caught
between two opposing and unrelated forces, the past and the future’.
Als bewijsvoering van deze stelling heeft zij drie stukken geanalyseerd: ‘Ghetto’
(eerste versie), ‘Op hoop van zegen’ en ‘Ora et labora’, ze respectievelijk vergelijkend
met ‘Ghosts’, ‘Die Weber’ en ‘The Cherry Orchard’. Zij merkt op dat in een later stuk
als ‘Eva Bonheur’ het juist de ouderen zijn - Jasper - die de waarden van het ‘goede’
verdedigen tegen de hebzucht en het egoïsme van de jongereren - Nanning Storm
-. Maar reeds in ‘Ghetto’ gaat het veel meer om het antagonisme van ‘goed en
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kwaad’, dan om het poneren van socialistische toekomstverwachtingen.
In ‘Ghetto’ vertegenwoordigen Sachel en Rafaël twee generaties. ‘Sachel is
excused because of his blinding parental love, but at the same time he is
representative of a rotten society.’ Daartegenover staat de zoon, een onuitstaanbare
orator didacticus, volstrekt harteloos. Van Neck Yoder concludeert: ‘Heyermans
expresses a fear for change and, at the same time, a desire for it.’ De parallellie met
‘Ghosts’ ligt voor de hand. Maar waar Ibsen demonstreert dat ‘human institutions
are totally inadequate vehicles to secure human happiness and harmony between
people’, nam Heyermans zijn toevlucht tot de stereotiepen van de 19e eeuw (Dumas
fils c.s.), zoals de schurkachtige vader en de jonge vrouw die zich verdrinkt, omdat
ze denkt dat haar geliefde haar heeft verstoten!
Veel overeenkomst bestaat er tussen ‘Op hoop van zegen’ en ‘Die Weber’. Dat
het stuk van Hauptmann een revolutionair drama zou zijn, werd aanvankelijk wel
gedacht, maar reeds door tijdgenoten als Fontane ontkend. Men is nu veeleer
geneigd het een ‘anti-revolutionair’ drama te noemen. Van Neck Yoder kan in ‘Op
hoop van zegen’ weinig socialistische gedrevenheid bespeuren. Veel sterker komt
naar voren de sympathie met de verdrukten, waar de bezittende klasse hoognodig
eens wat aan zou moeten veranderen. Het accent valt op de sympathieke Kniertje
en de vissersbevolking waar zij dagelijks onder verkeert. Deze mensen leven in
feite harmonisch, ‘dicht bij de natuur’ en accepteren de economische ‘orde’, met
uitzondering van Geert. De ‘middle class’ zou de levensomstandigheden van het
proletariaat moeten verbeteren.
In ‘Ora et labora’ geeft Heyermans, aan de hand van vele details, weer hoe de
arme mensen losgerukt worden van waarden die voorheen een gevoel van veiligheid
en vertrouwdheid gaven. Over oorzaken wordt niet gesproken. ‘He merely observes
and laments’. In veel werk van Heyermans is het (komende) kind een ‘link’ met een
te verwachten betere toekomst. In ‘Ora et labora’ ontbreekt zelfs dit element! De
werkers richten zich tenslotte zelf ten gronde door hun hebzucht! Wat een verschil
met Kniertje! ‘Heyermans saw the present as dominated by a selfish an dehuma-
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nizing hunger after money, while he longed for a past which was dominated by love
and community feeling. Heyermans' motivation to write was based on the desire to
dramatize a world which would reflect the drastic changes in values and social
relationships at the turn of the century.’
Ook in ‘The Cherry Orchard’ is het thema: afstand moeten doen van land en
verleden door veranderde economische omstandigheden. Maar het stuk speelt zich
af in een totaal andere levenskring als die in ‘Ora et labora’. Het onvermogen om
zich aan te passen aan de nieuwe tijd, concessies te doen, de droefenis om een
voorbije jeugd, dat is het wat hier vooral naar voren komt. De enige die de situatie
aanvaardt, hoe cynisch ook, en zichzelf ‘ziet’, is Charlotta.
Hilda van Neck Yoder beschouwt ‘Ora et labora’ als ‘crucial to the development
of Heyermans' dramas’. ‘Heyermans needed to believe in a world where money did
not count; he needed to reaffirm this faith by creating characters who withstood the
pressure of money and greed.’ Pastoor Nansen en Rita in ‘Allerzielen’, Jantje Banes
in ‘Uitkomst’, Matthijs de Sterke in ‘De opgaande zon’, Jasper in ‘Eva Bonheur’
zouden die uitspraak kunnen staven.
Het is een bekend feit dat in studies als deze auteurs wel eens meer willen
bewijzen dan zij kunnen verantwoorden. Naar mijn mening is Hilda van Neck Yoder
niet geheel aan dit gevaar ontkomen. Een mening als deze, weergegeven op
bladzijde 56, gaat me te ver: ‘“Ora et labora” was not written to dramatize the
hopelesness of the socio-economic situation. Instead Heyermans uses this people
and their misery as a vehicle to express his own personal dilemma.’ Dat neemt niet
weg dat deze studie een belangrijke aanzet kan geven om ons opnieuw in het werk
van Heyermans te verdiepen en onze aandacht te richten op aspecten die in de
beschouwingen van Hunningher, Flaxman, Schilp, De Jong e.a. misschien niet
geheel tot hun recht zijn gekomen.
Den Haag, jan. 1980
F.J. VAN DAM
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K. Porteman, De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652),
dl. I 1977, dl. II 1978, Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Dissertatie Leuven).
Dr. Porteman heeft over de lyriek (bijna zonder uitzondering mystiek) van Lucas
van Mechelen een belangrijke monografie geschreven die, stellig ten volle verdiend,
bekroond werd door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
in België. Het is een ontzaglijk werk geworden, niet zozeer door de omvang van
tegen de 500 bladzijden als wel door de grote kennis waarmee de situatie en
achtergronden van de besproken mystieke gedichten duidelijk gemaakt zijn, en het
vermogen van de schrijver de essentie van bundels en gedichten tot in details te
benaderen.
De studie is in drie delen verdeeld. In het eerste wordt het leven en werk van
Lucas van Mechelen behandeld met als hoofdstukken het leven van de dichter; de
gedrukte werken; de handschriften; ‘Den Seraphynschen Nachtegael’. Het tweede
geeft enkele aspecten van de Nederlandse mystiek in de zeventiende eeuw,
inzonderheid bij de kapucijnen, met als hoofdstukken het vraagstuk van de mystieke
terminologie; de mystiek bij de Nederlandse kapucijnen, bronnen en uitstraling. In
het derde deel, verreweg het grootste, gaat de schrijver in op de mystiek van Lucas
van Mechelen zelf en beproeft een thematische en terminologische interpretatie.
De hoofdstukken zijn: prolegomena, met als onderdelen de allegorische inkleding
van Lucas' mystiek, en Lucas' liederen en de structuur van de ziel volgens de
inkeringsmystiek. De volgende hoofdstukken gaan over de liederen over de
‘daghelijcksche oeffeninghen’ en de deugden; de opgang en de nedergang; de
vernieting; de armoede; de afgescheidenheid; naar de mystieke voltooiïng; de
christologische aspecten van Lucas' mystiek; bespreking van enkele afzonderlijke
liederen. Tenslotte volgt een algemeen besluit. Een zevental bijlagen, waaronder
ook de tekst van de vijf afzonderlijk behandelde gedichten, verder een lijst der
bronnen en geraadpleegde werken, een thematisch en terminologisch register en
een personenregister completeren het geheel, zodat de lezer zich nauwkeurig
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op de hoogte kan stellen van het werk van deze merkwaardige mystieke dichter
Lucas van Mechelen.
Het boek geeft een schat van informatie. Het is ondoenlijk aan de waarde daarvan
recht te doen in een gewone boekbespreking. Wel heb ik me bij het bestuderen van
het werk soms afgevraagd, of dit allemaal voor het beoogde doel echt nodig was.
Zo b.v. het uitvoerige hoofdstuk over het vraagstuk van de mystieke terminologie,
waarbij we betrekkelijk weinig over Lucas van Mechelen lezen, maar des te meer
over allerlei andere figuren die in het klimaat van de contra-reformatie scherp stelling
namen tegen de Nederlandse mystiek, of er juist voor opkwamen. De schrijver voelt
dit blijkbaar zelf ook wel: na 23 bladzijden inzake de strijd over de mystiek te hebben
volgeschreven, vervolgt hij op blz. 135: ‘Het wordt hoog tijd om eindelijk de weerslag
na te gaan die al deze tribulaties - dit overzicht is verre van exhaustief - op het
taalgebruik van de toenmalige mystieke literatuur hebben gehad’. Aan de andere
kant krijgen latere passages door zulke uitvoerige uiteenzettingen hun gewenste
achtergrond. Zo b.v. als Porteman twee bladzijden verder opmerkt, dat reeds in de
middeleeuwen veel terminologische aandacht aan de kwestie van het orgaan der
mystieke unio werd besteed en aan andere zones van het mystieke vocabularium,
en dan doorgaat: ‘Maar nooit gebeurde dit op zo'n nadrukkelijke en systematische
wijze als in de zeventiende eeuw. Zowel de vrees voor verdachtmaking als de drang
tot doctrinaire verantwoording speelden hun subtiel spel. Vooral het Dionysiaanse
vocabularium, de Tauleriaanse vernietingsterminologie en de Nederlandse
terminologie van het wesen kregen de volle aandacht. Dit geschiedt zelden of nooit
zonder een ex- of impliciete verwijzing naar de gevaren van het illuminisme en het
quiëtisme, zoals wij die door de perfectisten-jagers bekampt zagen’. Zo begrijpen
we misschien ook beter, hoe Lucas van Mechelen, voor wie de zgn. ‘vernieting’
uitermate belangrijk was, zich meer dan eens duidelijk voorzichtig uitdrukt om niet
van quiëtisme beschuldigd te kunnen worden. - Om mijn mening hierover kort samen
te vatten: in een boek over Lucas van Mechelen zou de beschrijving van de
achtergronden niet zo ver moeten gaan, dat we de hoofdfiguur daarbij vrijwel uit het
oog ver-
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liezen; maar misschien zeg ik dit in mijn onwetendheid, zou ik met de grote kennis
die Porteman dienaangaande heeft, hetzelfde gedaan hebben als hij.
Het spreekt vanzelf, dat men af en toe in de taxatie van de gegevens met de
auteur van mening kan verschillen. Zo ten aanzien van het auteurschap van Den
Seraphynschen Nachtegael. Wel brengt Porteman in het geding, dat het
tekstmateriaal van deze bundel voor bijna 70% uit alexandrijnen bestaat, een
versvorm die door Lucas slechts in zijn zgn. Eechen-dichten of opdrachten wordt
aangewend, maar hij vindt dit, gevoegd bij nog enkele andere bijzonderheden, niet
beslist tegen diens auteurschap pleiten. Er staan in deze bundel in elk geval drie
liederen die ook in een Haags handschrift met liederen van Lucas van Mechelen
voorkomen. Van twee daarvan geeft Porteman de beide redacties, die hier en daar
nogal verschillen, naast elkaar. Hij concludeert dan: ‘Doen deze teksten de balans
ongetwijfeld ten gunste van Lucas' auteurschap van D.S.N. overhellen, volledige
zekerheid bieden zij evenwel niet. De bewerker van de teksten uit het hs. hoeft niet
per se Lucas te zijn, alhoewel de analyse van het manuscript ons leerde dat de
kapucijn veel van zijn liederen heeft herwerkt. De dichtwijze en het taalgebruik sluiten
echter zo nauw aan bij Lucas' authentisch werk, dat twijfel vrijwel uitgesloten is. Of
dit ook het geval is voor de teksten uit D.S.N. die niet in het hs. voorhanden zijn, is
een andere vraag’. Bij de voorlaatste zin tekent Porteman in een noot aan: ‘Een
uitzondering vormt het monosyllabisch gebruik van het demonstratieve of relatieve
dien, dat in Lucas' authentisch bevonden liederen vrijwel altijd tweesyllabisch is’.
Hij is, zoals steeds, objectief en voorzichtig genoeg in zijn constateringen. Toch
geloof ik, dat er verschillen in de beide teksten zijn die het op zijn minst twijfelachtig
maken, of de bewerker van de twee liederen Lucas van Mechelen zelf zou zijn. En
als hij dat niet is, wordt het omgekeerd hoogst onwaarschijnlijk, dat hij wel de andere
liederen van de bundel zou hebben geschreven. Laat ik met een paar voorbeelden
mijn mening adstrueren.
Het gaat om twee liederen die Lucas mogelijk voor zijn bundel Cloosterken der
Gheestelijcke Verrysenisse had bestemd, maar ze er, om
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wat voor reden dan ook, niet in heeft opgenomen. In D.S.N. zijn ze aangepast aan
Franciscus. Daar waren natuurlijk enige ingrepen voor nodig, speciaal in de laatste
twee regels van elke strofe, waar telkens het woord cloosterken moest verdwijnen.
Er is echter heel wat meer veranderd en wel in de diepere zin van de gedichten. Zo
heeft Lucas in het eerste lied in de vierde strofe:
Om haeren Schepper recht te nutten,
met zuyver hert', en meyningh' pur,
een liefde zoect zy uut te putten,
boven die liefde van natur':

In de Franciscusvariant werd dit:
Om die verheven spijs t'ontvangen
Met suyver hert en meyningh' pur
In Godt gherecht staen sijn op-ganghen,
Boven toe-voeghen van natuer:

Hier is niet alleen het zinrijke onderscheid tussen tweeërlei liefde weggewerkt, maar
werd bovendien de laatste regel, blijkbaar om het rijm op pur te kunnen behouden,
tot een onhandig misbaksel. Zou Lucas dat zelf hebben gedaan?
In de volgende strofe weer iets dergelijks. Bij Lucas is het de ziel die zich vrij
gemaakt heeft van alles wat aards is en zo, geheel puur, haar trouw tot God komt
dragen, tot God die haar immers zijn liefde schenkt:
Los ende vry, bloot en ontslaegen,
ontkleet, ontcommert, onbeswaert,
ziet zy haer trauw' t'hemwaerts te draegen,
die t'haerwaerts zyne liefde baert.

In D.S.N. vinden we, met wegwerken van de trouw en de liefde, in een veel minder
pregnante uitdrukkingswijze:
Los ende vry in aller wyse
Van al dat niet bloot Godt en is,
Gaet hy tot die Hemelsche Spyze,
Die uyt-werckt alle laevenis:

Ook in het tweede lied is er heel wat gewijzigd, niet het minst in de aard van de
voorstelling. Zo het begin van de tweede strofe:
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Sy siet den Heer', zy voelt de minnevoncken
die in dat hemelryck,
haer vol vermaeck, van hem worden geschonken,

Dit wordt:
Franciscus sagh dat licht, die gulden Straelen,
Uyt dat schoon Hemel-ryck
Vol soetigheyt, vol blydschap in hem daelen;

In de tekst van het handschrift, kennelijk wel van Lucas, voor wie de ‘onverbeeldheid’
zo'n belangrijke rol speelde, is de liefdeverhouding van de ziel met God juist weinig
‘verbeeld’ weergegeven. In het andere lied is dat anders: hier wordt gezinspeeld op
Franciscus' verering voor de zon, wel degelijk een ‘verbeeldheid’, wat dan ook blijkt
in ‘dat licht’, ‘die gulden Straelen’, ‘dat schoon Hemel-ryck’. Ook is ‘sagh’ in
combinatie met ‘dat licht’ zintuiglijk, in tegenstelling tot ‘siet’ in combinatie met ‘den
Heer’, dat geestelijk is. Wanneer we hierbij nog denken aan de opmerking van
Porteman op blz. 107, dat hij in D.S.N. constateert ‘een grotere originaliteit in het
beeldmateriaal (cursivering van mij; G.K.), dat bij voorkeur aan de natuur wordt
ontleend, en een aantal niet onaardige natuurevocaties’, dan krijg ik toch sterk de
indruk in de auteur van D.S.N. met een anders geaarde dichter dan Lucas van
Mechelen te doen te hebben. Hij mag nog zo over dezelfde mystieke taal beschikken,
hij is als dichter minder doordrongen van de eis van ‘onverbeeldheid’ en daarmee
van de ‘vernieting’ als de kapucijn.
Ten aanzien van deze vernieting is ook de zesde strofe interessant. Bij Lucas
staat daar:
Wat dat zy doet, t'moet haer al, van haer scheyden,
zoud't maer den regel zyn,
het moet haer al opt'hoogste inne leyden,
met overpur verdwyn:

Het gaat hier om de ‘afgescheidenheid’ van de ziel, die van al haar aardse, ook
aards-geestelijke kwaliteiten afstand moet doen; zonder die kwaliteiten, zonder alles
wat haar aardse ik-heid

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

229
uitmaakte, moet zij, ‘met overpur verdwyn’, in het hoogste ingeleid worden. In D.S.N.
is hiervoor in de plaats gekomen:
Noch werck noch plaets en mach haer van Godt scheyden
Om Godt ghelijck te sijn:
Waer dat zy gaet, daermoet haer Godt gheleijden,
en toonen sijn aenschyn:

De ‘vernieting’, voor Lucas zo essentieel, is hier volkomen weggewerkt: werk, noch
de plaats waar de ziel zich bevindt, mogen van dien aard zijn, dat ze haar van God
zouden scheiden. M.a.w.: zij moet zich braaf gedragen om aan God gelijk te worden,
en God moge haar daarbij geleiden. Verminkt een dichter zo zijn eigen werk?
Soms heb ik het gevoel, dat Porteman Lucas van Mechelen, zeker geen groot
dichter, toch als zodanig enigszins te kort doet. Hij schrijft op blz. 435 als inleiding
op de bespreking van een vijftal verschillende gedichten o.a.: ‘De uiteindelijke
waardering van Lucas' gedichten vindt meer baat bij een inzicht in de thematische
krachtlijnen van zijn werk en in de manier waarop het al dan niet dichterlijke spreken
zich in de liederen heeft ontwikkeld, dan in een analyse van zijn toch niet zo
aanlokkelijke vers- en rijmtechniek, hoe dienstbaar deze ook aan een esthetische
beoordeling kan worden gemaakt’. In zekere zin ben ik het daar wel mee eens, maar
meen toch, dat een nadere beschouwing van die vers- en rijmtechniek niet zonder
belang was geweest. Bovendien: is hier voldoende mee gezegd? In de bespreking
van het lied Die Innighe: Hoe dat die Salighe in die Woestijne der inwendigher
Afghescheydentheydt minnelijck in Godt versonck, schrijft hij: ‘Het taal- en
beeldmateriaal heeft niets uitzonderlijks, niets origineels: het baadt in de mystieke
traditie’. Als dit een criterium is, dan vraag ik me af: hoe zit dat dan met b.v. P.C.
Hooft, wiens ‘beeldmateriaal’ ‘baadt’ in de traditie van renaissancistische minnepoëzie
en die toch een groot dichter is, niet ondanks dit feit, maar mede door de wijze
waarop hij die beelden op een volkomen eigen wijze een nieuw, eigen leven heeft
gegeven. Wanneer nu Porteman verder gaat over Lucas: ‘Het beeldgebruik is
technisch: er geschiedt een volkomen osmose tussen beelden van
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verscheiden origine rondom de thematiek van het paradoxale verzinken’, dan vraag
ik weer: moet een dichter die beelden wegens hun verschillende origine beslist uit
elkaar houden? Volgens de litteraire theorie van Kloos misschien wel, maar ook
volgens de zienswijze van Paul van Ostaijen? En van andere moderne dichters?
En wanneer Porteman op het eind van zijn stellig waardevolle beschouwing over
dit lied schrijft: ‘Wie zich.....zou verwonderen over het vrij positieve oordeel dat wij
over dit lied hebben uitgesproken, mag het gewone niveau waarop Lucas' verzen
zich bewegen niet uit het oog verliezen’, dan maken die laatste woorden de indruk
van de bekende trap achterna.
Natuurlijk heeft Porteman dat zo niet bedoeld. Hij trachtte tot een eigen oordeel
over dit lied te komen los van Van Duinkerken, die het in zijn Dichters der
Contra-reformatie opnam en sprak over een ‘top, die sinds Hadewijch niet meer
door dichters bereikt was’; en van Marnix Gijsen, die hier van een ‘revelatie’ sprak
en van het lied schreef, het ‘munt inderdaad uit door knapheid van vormgeving,
maar het bevat toch tal van subtiele vondsten en het is wonderlijk melodieus’. Ik
denk dat Porteman wel niet geheel, maar toch voornamelijk naar inhoudelijke en
structurele kenmerken ziet en te weinig naar wat een gedicht tot gedicht maakt. Zo
schrijft hij: ‘De gunstige indruk die dit lied binnen het geheel van Lucas' werk nalaat,
gaat ongetwijfeld uit van de wijze waarop de paradoxale woestijnervaring er wordt
benaderd. Ten slotte is de belangrijkste, zo niet de enige structurerende factor van
het gedicht gebaseerd op de omkeringstechniek waarbij de uiterste zelfnegatie
paradoxaal uitmondt in de volledigste zelfrealisatie, de eenwording met God’. Nu
was Van Duinkerken stellig gevoelig voor paradoxen, maar dat was voor hem lang
niet alles.
Ik geloof, dat naast de paradoxale inhoud en het melodieuze het de toon is die
dit lied tot iets bijzonders maakt. We zullen het m.i. in een traditie moeten plaatsen
waarvan we o.a. een weerspiegeling vinden in het een eeuw vroeger verschenen
Een devoot ende profitelyck boecxken, eerder dan in de renaissancistische stroming
die in het streven naar vormschoonheid een andere bedding verkoos, al heeft Lucas
daar mogelijk wel enige invloed van ondergaan, een stro-
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ming die tot in onze tijd ook onze smaak nog niet heeft losgelaten. We moeten hierbij
niet vergeten, dat het streven naar onverbeeldheid daar lijnrecht tegenover staat,
omdat een dichter als Lucas van Mechelen eerder streeft naar een direct benoemen,
dan resonanties te zoeken in beelden die als het ware een eigen leven kunnen gaan
leiden. Natuurlijk mogen we dit niet absoluut stellen: het gebruik van symbolen
maakt dat wel duidelijk. Hoe dan ook, een iets andere esthetische benadering dan
die van Porteman zou, dunkt me, voor de waardering van Lucas van Mechelen toch
wel goed zijn.
Ik hoop dat Dr. Porteman mijn opmerkingen wil beschouwen als uitingen van de
grote belangstelling, die bestudering van zijn knappe en boeiende monografie bij
mij heeft opgewekt. Ze zijn niet uit betweterij voortgekomen. Verre van dat. Ze zijn
slechts bedoeld als andere mogelijkheden die misschien wel overweging verdienen.
Scheveningen
G. KAZEMIER

Dr. Jan Stroop, Sprekend een Westbrabander, Krantestukjes over
Dialektverschijnselen in West-Noord-Brabant, Rodopi, Amsterdam 1979,
aantal bladzijden 116, prijs ƒ 20, =.
Jan Stroop (in het vervolg S.), die bij vakgenoten een zekere reputatie geniet waar
het om naamgeving van dialectologische studies gaat - Paardebloem à la Carte
(1969) en In een vergiet verzuipen - wil met de titel van zijn thans gebundelde
stukjes, die reeds eerder in het Brabants Nieuwsblad verschenen (19 mei 1978 tot
en met 8 juni 1979), aangeven dat de Westbrabantse gesproken taal hierin centraal
staat, maar ook dat hij het Westbrabants toch niet (meer) helemaal beheerst, alleen
misschien nog wel zó goed dat wie hem hoort op de gedachte komen moet: sprekend
een Westbrabander (blz. 9).
In 52 onderwerpen, die regelmatig met zorgvuldig gekozen afbeeldingen verlucht
zijn, vraagt S. speciaal aandacht voor zaken die de Westbrabantse dialekten
onderscheiden van andere. Vooral besteedt hij aandacht ‘aan woorden en
onderwerpen die het verleden oproepen’ (blz. 12). Hij spreekt met warmte over
termen en
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begrippen die al praktisch uitgestorven zijn of die alleen de ouderen nog kennen.
Een van S's. doelstellingen met dit boekje is dan ook een aantal mensen een plezier
te doen met de beschrijving van deze onderwerpen, voordat zij definitief ten onder
gaan.
De onderwerpen zelf zijn caleidoscopisch van aard. Aandacht wordt o.a. besteed
aan de meikever (meulenaer en mulder); aan de h-loosheid in anlaut; de
paardebloem (en platters); fuitje (pasgeboren veulentje); kiepke (kalfje); kuuske
(biggetje); stijgende diftongen; pieroas (regenworm); stekelvarken, pinegel, pissebed
(stekelvarken); vis, (bunzing); fluwijn (steenmarter); touteren (schommelen);
sukerpeeje (suikerbiet); stramijn of stermijn (vergiet); aardappel; oot over kloot (hals
over kop); blindoas (soort vlieg); mieter (houtworm); woorden met -i-;
nieuwjaarsliedjes; schetsen en sliederen (schaatsen en baantje glijden); bomijs;
smerlap (dadel) en appelsien (sinaasappel); raps, geps, mipsel (rasp, gesp, mispel);
familienamen; tullepetaonen (parelhoenders); muken (appels laten rijpen); agge,
adde, ajje (als je); vrijf (wreef); het been; stui (voorhoofd); rug en navel; puit (kikker);
het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD); kruinaogel (sering); sjinnoffel
(anjer); pasen en pinksteren.
Hiermee is de inhoud van het boekje grof geschetst en zou men kunnen opmerken
dat deze populaire journalistieke stukjes voldoende wetenschappelijke aandacht
geschonken is. Het boekje van S. verdient evenwel meer. S. beschrijft taalmateriaal
uit een gebied dat linguïstisch niet zo vaak aan de weg timmert. Men kan opmerken
dat zulks na de monumentale studies van Weijnen, aan wie S. dit boekje opdraagt,
niet verwonderlijk is.
Natuurlijk is het zo dat het Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant
(1937) en De dialecten van Noord-Brabant (1952), om van het WBD maar te zwijgen,
veel indrukwekkend pionierswerk verricht hebben ook voor het Westnoordbrabants.
Een feit blijft evenwel dat de exclusieve taal uit dit gebied nimmer onderwerp is
geweest van een monografie of dialectgrammatica over stads- (Bergen op Zoom,
Roosendaal) of dorpsdialect. Zelfs in een tijd waarin woordenboekjes van vele
plaatsen door ijverige liefhebbers worden samengesteld, laat het Westbrabants
verstek gaan. Het idee dat dr. J. Heestermans ooit koesterde om een woordenboek
van het
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Bergen-op-Zooms samen te stellen, is bij mijn weten nog steeds niet ter hand
genomen.
Het Westnoordbrabants is ons buiten de genoemde taalkundige werken eigenlijk
het meest vertrouwd via A.M. de Jongs Merijntje Gijzen. Voor het Westnoordbrabants
is S.'s beschrijving van het dialectspecifieke daarom een markante gebeurtenis.
S. heeft het vermogen om op een speelse wijze met economisch gekozen
woorden, ingewikkelde taalkundige processen te verklaren voor niet-taalkundigen.
Dat hij de intern-linguïstische bewijsvoering beheerst, konden wij reeds veel eerder
constateren; de beschrijving van b.v. de kaart meikever in de onder zijn redactie
uitgekomen Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland (1974) spreekt
wat dat betreft boekdelen. Hierbij zal ik in een ander verband stil staan. Een
didactisch hoogstandje vind ik, als ik mij deze trivialiteit veroorloven mag, zijn
beschrijving van stijgende diftongen (blz. 31-32). Iedere student die zich moet
verdiepen in de foniek zou dit moeten lezen om zich én het begrip eigen te maken
én om te zien hoe beheersing van dialect ook tot taal- (misschien beter spelling-)
zekerheid kan leiden.
Vanuit de optiek van de studie van de historische taalkunde is ook het spelen met
oplossingen voor uitzonderingen op klankwetten een bewijs van diepgaande
voorafgaande studie. De auteur staat boven zijn stof wanneer hij uiteenzet waarom
suker, ruken en muken niet aan de diftongering hebben deelgenomen, evenmin als
mieter en spieker.
S. zet, zoals hij mij meedeelde, zijn rubriek voort, zij het in een gewijzigde
frequentie. Op grond daarvan ventileer ik enig kritisch geluid: 1. de door de auteur
ontworpen kaartjes munten niet uit in duidelijke herkenbaarheid van het beschreven
gebied; 2. nergens vond ik expliciet vermeld wat de incidentele vertegenwoordiging
van Tholen (nr. 37 o.a.) hier rechtvaardigt; 3. waarom is bij een enquête (nr. 15, 28
en 29) RND IX buiten beschouwing gebleven?

Sprekend een Westbrabander wens ik toe dat het een bijdrage levert aan het
injecteren van de belangstelling voor het eigen dialect bij de Westbrabanders zelf.
Zelf ben ik minder pessimistisch dan S. over

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

234
het berustende, lethargische karakter van die West-Noord-Brabander.
De verzameling krantestukjes van S. heeft mij een ongemeen plezier gedaan,
vooral ook omdat ik opnieuw kennis maakte met vertrouwde benamingen die ik
sedert mijn jeugd niet meer gebruikt had. Het boekje zette mij tevens aan om nog
enige woorden die S. en ik in de veertiger jaren ongetwijfeld (dagelijks) gebruikten
te inventariseren. Enige reik ik hem hier in willekeurige volgorde aan, opdat zij hem
wellicht kunnen inspireren: brembezie (braam), stikkebezie (kruisbes), tolleke
(winterknol), perreweps (wesp), klakkebus (proppenschieter), broennetels
(brandnetel), haktop (soort tol), ket (vork), pindraad (prikkeldraad), schotteldoek
(vaatdoek), sebiet (dadelijk), bloeien (bloeden), schreeuwen (huilen), uitscheren
(ophouden, uitscheiden), okke(r)noten (walnoten), mastbos, verspreiding van de
roepnamen Pierre, Jeanne, kot (hok), batteraaf (deugniet) en knauwen (kauwen).
Wellicht kan S. mede op grond van deze woorden in aansluiting bij wat Weijnen in
zijn Dialectkunde (1966:18) betoogt ook de mate van betrouwbaarheid van A.M. de
Jong op het gebied van de woordenschat van het dialect van Steenbergen-De
Heen-Nieuw-Vosmeer afdoende bewijzen.
Samenvattend: S. heeft ons met zijn boekje een pretentieloos, maar instructief
bundeltje aangeboden dat een aanwinst genoemd mag worden voor de
popularisering van de dialectologie.
Leiden, maart 1980
P.G.J. VAN STERKENBURG

Dr. H.W. van Tricht, Het leven van P.C. Hooft. 's-Gravenhage 1980.
Na bijna dertig jaar heeft Van Tricht P.C. Hooft herschreven. Het boek, thans met
de titel Het leven van P.C. Hooft, verschijnt, helaas niet gebonden, in een soortgelijk
gewaad als Jac. Smits Huygensbiografie. Het verschilt ervan doordat het niet voor
de gemiddelde lezer (alleen) bedoeld is, maar blijkens aard, uitgebreid notenapparaat
en register in eerste instantie voor de vakgenoot, zonder dat de ‘gemiddelde lezer’
overigens verwaarloosd is. Voor
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deze immers zijn de tekstverklaringen (vertalingen van latijnse, griekse citaten, en
toelichtingen bij woorden of passages in het 17e-eeuws) toch wel allereerst
opgenomen, al zal menig jong èn oud Neerlandicus er ook zijn voordeel mee doen.
Maar vakman of niet, allen zullen voor het eerst of voor de zoveelste maal hun hart
kunnen ophalen aan de schriftuur van deze levensbeschrijving; en niet alleen aan
de schriftuur.
Herschreven noemt Van Tricht zijn werk. Wie de éérste druk uit 1951 ernaast
legt, kan op vrijwel alle bladzijden de resultaten van de herschrijving zien. Geen
aankondiging kan dat in extenso weerspiegelen. Verouderde literatuur blijkt niet
meer verwerkt of vermeld, formuleringen zijn herzien, weergave van meningen
verfijnd, nieuwe studies verwerkt, nieuwe standpunten ingenomen. Tot in kleine
details blijkt er geschaafd: praktisch alle uitroeptekens zijn verdwenen, zeer
spaarzaam zijn er nieuwe verschenen: bijvoorbeeld bij de terechte aanbeveling van
Worps Een onwaerdeerlijcke Vrouw op bladz. 256, noot 8 (laat, gelukkig niet te laat).
In het besef van de telkens weer te constateren zorgvuldigheid van correctie kijkt
de lezer op bij enkele plaatsen waar al in de eerste druk een vergissing vast te
stellen was en deze in de nieuwe is blijven staan: ‘Veertien dagen voordat hij 20
wordt komt Pieter Hooft uit Italië thuis’, zo vangt Hoofdstuk 2 aan. Dat rijmt ook nu
niet met de mededeling in het Chronologisch overzicht onder 1601: 8 mei thuiskomst
(dat is een veertien dagen voor 21 mei, de datum waarop in 1647 Hooft sterft) en
Hoofts verjaardag 16 maart. Op bladzijde 196 staat nog steeds Wickevoort als
adressant van Hoofts brief van 3-2-1636 aan J. Wijts vermeld (vgl. 749 = De
Briefwisseling van P.C. Hooft, Dl. II, no. 749, blz. 731). En noot 20 bij hfdst. 3 noemt
de Tijd waar de Vecht moet staan.
Van Tricht verwerkt, als gezegd, nieuwe studies. Maar niet alle. Dat hij, die zich
zo afwijzend - naar mijn mening niet overtuigend - opstelt tegenover Smits
hoofdconclusies in Hooft en DIA, helemaal niet instemt met wat W.M. Visser in een
artikel in De nieuwe taalgids van 1977 mijns inziens ten onrechte concludeert, is
wel duidelijk: maar niet waarom dit niet (toch) even vermeld is? Onbegrijpelijker
komt het mij voor dat hij op bladzijde 107 Strengholts dis-
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sertatie, hfdst. 8, niet heeft verwerkt (en op dezelfde bladzijde nog steeds spreekt
over Huygens' marinisme).
Maar dankbaarheid - en daar vooral heeft de auteur recht op - voelt men bij de
lectuur van de volledig herschreven bladzijde in Hoofdstuk 10 over wat nu betiteld
kon worden met ‘Geloof in Gods voorzienigheid, wisselend’, waar vroeger sprake
was van ‘Hooft Spinozist avant la lettre’ - bij de herziening van zijn oordeel omtrent
‘De Hollandsche Groet’ (bladzijde 157), dank zij Veenstra (noot 39 bij hoofdstuk 7)
- bij de aanvulling waar sprake is van Leonora's religiositeit (bijv. op bladzijde 222)
- en zo kan men doorgaan.
Het zal de lezer niet verwonderen als ik hier de hoop formuleer dat zó velen, in
en buiten de kring der Neerlandici (en laten dezen de anderen ertoe aansporen!)
de herschreven Hooftbiografie kopen en lezen dat een spóediger herdruk
noodzakelijk wordt. Voor die heruitgave mogen tenslotte de volgende wensen geuit
worden: bindt het boek - drukt weer sprekende hoofdregels af - vermeldt bij de
Aantekeningen eerder de bladzijden waarbij ze thuishoren, dan, maar éénmaal, het
hoofdstuk - en corrigeert de overigens weinig talrijke drukfouten, waarvan ik hier
signaleer: blz. 46 Tassocitaat, r. 10 vel, léés nel, r. 16 tete, léés sete; blz. 59, r. 8,
111-112, léés 109-111; de verwisseling van blz. 144 en 145; blz. 167 de romeinse
(hfdst.-) cijfers: léés arabische cijfers; blz. 239, noot 2, 41 léés (wrschl.) 61; blz. 240,
noot 33 S.G. léés S.F.; blz. 242, noot 55 A.J. Barnouw, voeg toe: Vondel (Haarlem,
1926) blz. 172; blz. 243, noot 16 Bronger, léés Bonger; blz. 244, noot 55: voeg toe:
= 97 (Briefw. Hooft, I, n. 97); blz. 246 noot 44 288 léés (wrschl.) 171; blz. 247 noot
5 133 léés 129; blz. 248 noot 19 101 léés 127 (?); blz. 249 noten 50 en 51 léés HgT
(AgW), dl. 8 id.; blz. 260 (noot) 76 léés 77; blz. 272 Hu. voeg toe = HgT (AgW) 8.
En tenslotte: laat de uitgever het Register van de hiaten ontdoen: talrijke namen uit de tekst - vindt men er om niet altijd duidelijke redenen niet in (bijv. Fontein en
Krul op blz. 78, Pontus de Heuiter 98, Rodenburgh 78, 85, Tengnagel 88, 89)
waarvan sommige in de eerste druk wél het Register gehaald hebben.
november 1980
P.E.L. VERKUYL
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D.V. Coornhert, Boeventucht. Uitgegeven en toegelicht door een
werkgroep van Utrechtse neerlandici. Ruygh-bewerp X, Utrecht 1980.
121 pp. Prijs: ƒ 12, - (franco thuis).
Als nummer X in de Utrechtse reeks ‘Ruygh-bewerp’ is verschenen Coornherts
Boeventucht. De werkgroep heeft daarmee meer gedaan dan alleen het kwaad van
de ledigheid bestrijden, waarop Coornherts bekommernis zich richt, ze heeft een
werk verricht waarmee de neerlandistiek en i.h.a. de sociale en juridische
geschiedenis gebaat is. In een heldere inleiding komt na een korte introductie van
de auteur en het werk achtereenvolgens aan de orde: 1. het ontstaan, de
geschiedenis en de structuur van de tekst (waarbij de lezer een goed beeld krijgt
van de verhouding van het handschrift van 1667 en de eerste druk van twintig jaar
later); 2. de toepassing van het strafrecht in de zestiende eeuw; 3. armoede en
misdaad; 4. de Boeventucht en enige andere verwante 16de-eeuwse geschriften
(die niet zo erg verwant blijken te zijn); 5. Coornherts voorstellen in praktijk gebracht;
6. de Boeventucht in het raam van Coornherts ideeën.
Al deze zaken worden heel bevattelijk uiteengezet. De argeloze
Coornhert-bewonderaar moet erop rekenen, nu en dan ietwat onthutst te raken, b.v.
als hij, met een te modern idee omtrent Coornherts moderniteit, leest, dat het
brandmerken van zware misdadigers in het gezicht om het ontsnappen te
bemoeilijken als ‘een kleine verfijning’ wordt aangemerkt (blz. 19). Coornhert is niet
zo coornhertiaans als sommigen wellicht zouden willen. Maar dat is nu het ware nut
van een teksteditie als deze; dat de waarheid boven water komt, genuanceerder
(of in zekere zin wat minder genuanceerd) dan we zouden denken of wensen. Aan
een mythisch beeld van Coornhert hebben we niet veel. In dit verband moet me van
het hart, dat ik het slothoofdstuk van de inleiding nogal zwak vind. Van de
volmaakbaarheidsgedachte is in de Boeventucht niet veel te bekennen. De werkgroep
signaleert het zelf: ‘Niet de verbetering van de individuele boosdoener staat centraal,
maar de bestraffing van de groep van allerschadelijkste misdadigers. Het nut dat
de maatschappij kan trekken uit het verdwijnen van het gespuis is van
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eminent belang’ (blz. 48). Erg aanlokkelijk is het allemaal niet. Realistisch wel. Maar
of Coornhert dit nu zo uit de doeken doet om zijn publiek van edelen en regenten
niet te irriteren met zijn volmaakbaarheidsideaal, dat acht ik nog de vraag. Had het
handschrift van 1667 in wezen niet reeds dezelfde toon en strekking? Nee, er blijft
m.i. een ernstige contradictie tussen de leer van het perfectionisme en dit geschrift
van de apostel der volmaakbaarheid.
Aan de nieuwe uitgave ligt de oudste editie, van 1587, ten grondslag. Ook bij de
presentatie van de tekst valt een prijzenswaardige duidelijkheid te constateren. De
woordverklaring is summier, maar toereikend, aangezien naast de tekst van 1587
een doorlopende vertaling in modern Nederlands is afgedrukt. Zo is de
toegankelijkheid van de oude tekst aan alle kanten gewaarborgd. Het boek is een
aanwinst, en niet voor ‘het vak’ alleen.
L. STRENGHOLT

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

239

Ingekomen boeken
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annum MDCC Thesavrvs, Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot
1700 met plaatsen en jaren van werkzaamheid. Nieuwkoop, B. de Graaf, 1980
(Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, vol. XIII); 175 blzz. met overzichtskaart,
geb.: f. 70. - (excl. b.t.w.).
Hans Heestermans (red.), Erotisch Woordenboek. Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht-Antwerpen, 1980 (Prismaboeken 1928); gebroch.: geen prijsopgave.
Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse parodieën op
gedrukte jaarvoorspellingen. Tekstuitgave met inleiding en commentaar door
Hinke van Kampen, Herman Pleij, Bob Stumpel, Annebel Venmans en Paul
Vriesema. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken);
240 blzz., ing.: f. 24.50.
Jozien Jobse-Van Putten, ‘'n Brood is ginnen stoeten’. Taalgeografisch
onderzoek naar broodnamen in Nederland. Amsterdam, 1980; 167 blzz., ing.:
f. 15. - (het boek is rechtstreeks te bestellen bij het P.J. Meertens-Instituut voor
Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, Postbus 19888, 1000 GW
Amsterdam, tel. 020-234698).
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Neerlandica extra muros, nr. 35 najaar 1980. Dick Coutinho BV., Badlaan 2,
1399 GN Muiderberg; abonn.: f. 29.50, excl. verzendkosten.
J. Reynaert, De beeldspraak van Hadewijch. Uitgegeven met de steun van de
Universitaire Stichting van België. Lannoo, Tielt-Bussum, [1981] (Studiën en
tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, bezorgd door Het Ruusbroecgenootschap,
dl. XXI); 484 blzz., ing.: f. 115. -.
Jacob Smit, 1596-1687 De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven
van Constantijn Huygens. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1980; 305 blzz.,
ing.: f. 37.50.
Studies in Dutch Phonology, edited by Wim Zonneveld, Frans van Coetsem,
Ovrin W. Robinson. Martinus Nijhoff, The Hague, 1980 (Dutch Studies, vol. 4);
325 blzz., ing.: f. 65. -.
Studies voor Damsteegt aangeboden door bevriende vakgenoten ter
gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden
op 16 januari 1981. Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- &
Letterkunde, Leiden 1981 (Nr. 10); 287 blzz. met 2 uitslaande kaarten, ing.: f.
29,50.
De Nederlandse Taalunie. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1980; 55 blzz.,
gebroch.: geen prijsopgave.
H.W. van Tricht, Het leven van P.C. Hooft. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage,
1980; 279 blzz., ing.: f 35. E. van Autenboer, Het Brabants landjuweel der rederijkers (1515-1561). Met
een Woord Vooraf door Prof. Dr. L. Roose, Middelburg, Merlijn, 1981 (Leuvense
Studiën en tekstuitgaven, N.R. 2); 162 blzz., ing.: f. 39. -.
A. van Elslander, August Vermeylen en het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’, B.V.
Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam-Oxford-New York,
1981 (Med. KA, Lett. 44.2); 25 blzz. (35-57), gebroch.: f. 12. -.
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
taal- en letterkunde. Nieuwe reeks 1980, afl. 1. Secretariaat der Academie,
Koningstraat 18, Gent; 157 blzz., ing.: geen prijsopgave.
Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije
Universiteit I, 1980. V.U. Amsterdam, 1980; 160 blzz., ing.: f. 10. -.
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F.L. Zwaan
*
De varianten van Hoofts brief van Menelaus aan Helena 1636
Het is bekend dat Hooft in 1633 ertoe overging ten behoeve van een uitgave van
zijn gedichten, die verzorgd zou worden door Jacob van der Burgh en Johan
Brosterhuysen, deze te selecteren en te verbeteren. Hij meldt dit in een brief van 5
oktober 1633 aan Baek (Van Tricht, Briefwisseling van P.C. Hooft, Culemborg
1976-1979, II, nr. 604), waaruit ik citeer:
Dat UE in lange niet van Tacitus vernoomen heeft, komt ten deele bij ons
rotsen toe; ten deele, door dien ik bezigh ben met mijn' jeughlijke rijmen
bij een te raepen, ende te verschrijven, ten verzoeke van de HH. Verburgh
en Brosterhuyzen, die dezelve denken te doen drukken, en de bequaemste
in 't land zijn om de liedekens op zangmaet te stellen.
Van dat laatste kwam niets (men zie daarover Leendertz-Stoett, Gedichten van
P.C. Hooft I, Amsterdam 1899, Inleiding, blz. XXVI-XXVII), wel van het bij een raepen
en verschrijven (waaronder we te verstaan hebben: verbeteren, en niet zoals
Leendertz Inl. XXVI vertaalt: overschrijven; vgl. MNW verschriven 2380, 4: ‘ook in
de bet. op nieuw in eene andere redactie opschrijven’).
Talloos zijn de veranderingen door Hooft aangebracht. De zorg waarmee hij te
werk is gegaan, dient ons tot voorzichtigheid te stemmen bij een beoordeling. De
reden tot verbetering is vaak duidelijk. Men kan onderscheiden:
correcties om grammatische redenen;
correcties om metrische redenen;
correcties om andere redenen (omdat hij het vroeger geschrevene minder juist
uitgedrukt vond).

*

Dr. B.C. Damsteegt dank ik voor zijn kritische opmerkingen bij de eerste versie van dit artikel.
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1.
Het eenparig oordeel over de varianten van de Gedichten 1636 is ongunstig. Ik
vermoed dat dit samenhangt met een esthetische houding, die a priori een afkeer
heeft van veranderingen om zulke (grammatische en metrische!) redenen. Alle critici
betreuren dat de oudere Hooft zijn prachtige jeugdgedichten op zulk een wijze
bedorven heeft.
Leendertz begint daar al mee. In zijn Inleiding, blz. IV constateert hij: ‘Hooft vooral
heeft, waar hij later veranderde of omzette, veel meer bedorven dan verbeterd’, en
geeft enige voorbeelden ter illustratie hiervan, waarbij onbegrip van de tekst hem
soms parten speelt (vgl. de noten van Stoett op blzz. LVI, LVII). Kossmann (‘De
varianten van Hoofts Granida’, TNTL 36 (1905), 97-151) sluit zich (151) bij dit
negatieve oordeel aan: ‘De frissche galanterie en de beminnelijke verhevenheid
van den jongen élégant zijn verloren. Gedicht heeft Hooft zijn Granida slechts vóór
1605, daarna heeft hij haar naar den eisch van vergankelijke regelen verschoolscht.’
Van Tricht, Het leven van P.C. Hooft, Den Haag, 1980, 250, noot 69, citeert
Kossmann met instemming. Ook De Vooys, Verzamelde taalkundige opstellen I,
Groningen 1924, 319 meent dat de Hooft-varianten ons leren dat ‘juist de
bedachtzame Hooft doctrinair te werk gaat, vaak tot schade van zijn vroege kunst’.
Hij verwijst naar Kossmann die ‘dat onlangs helder aangetoond (heeft) voor de
Granida’ en voegt daaraan toe: ‘De varianten van de Geeraerdt van Velsen
bevestigen dit. Doorlopend wordt de verbuiging “in orde” gebracht: de nominatiefs-n
wordt geschrapt, de accusatiefs-n aangebracht’. Hij geeft dan ‘een typies voorbeeld’,
vs. 975, ‘waar eerst, in het verband volkomen duidelijk, stond:
Den Heer van Velsen houdt d'Hollandsche Graef ghevaen

waarvan Hooft maakt:
Den Graef van Hollandt houdt de Velserheer ghevaên.

dat, in deze woordvolgorde van het toneel gehoord, volstrekt niet duidelijker is!’
De Vooys geeft niet aan waarom Hooft het vers veranderde, maar moet in het
verband wel bedoelen dat Den(Heer) de schuldige
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is. Hij verzuimt te vermelden dat schrapping van de -n van Den zou leiden tot elisie
van -e voor h- van het volgende woord en dus tot verlies van een lettergreep. Daarom
moest Hooft grondiger ingrijpen en de zin omzetten.

2.
Het vs. speelt een belangrijke rol in de discussie over de ‘wankelheid’ van het foneem
h. Het beslissende woord daarin sprak m.i. De Tollenaere in zijn ‘Fonologie of
versleer? Was de H in het 16de-eeuwse Amsterdams een wankel foneem?’ (TNTL
75 (1957), 119-144). Zijn betoog tegen Verdenius (en andere voorstanders van het
wankele foneem h) is, dunkt mij, overtuigend. Voor een wankel foneem h in de
eerste helft van de 17de eeuw zijn geen bewijzen aangevoerd. De elisie van -e voor
aanvangs-h van het volgende woord berust niet op een wankel foneem h, maar op
invloed van het Frans-Zuidnederlandse metrum, waarin deze h kon worden
genegeerd, omdat hij in het fonologische systeem niet bestond. Niet ‘omdat deze
(h) meer consistent geworden was’ (Michels, Ntg 47 (1954), 78), gingen Vondel en
Hooft hun teksten na 1630 wijzigen (d.w.z. deze gevallen van elisie van -e voor hopruimen. Z.), ‘maar eenvoudig omdat men niet langer wenste te dulden, dat deze
goed hoorbare, normale Hollandse, Amsterdamse h-klank... nog langer werd
behandeld als het reine niets van de in het fonetisch luchtledige zwevende
Vlaams-Brabantse letter h’ (a. art. 140).
Maar zowel Verdenius als Michels en De Tollenaere vergissen zich als ze menen
dat Hooft (Vondel laat ik buiten beschouwing) na ongeveer 1630 zou zijn overgegaan
tot eliminering van deze elisie van -e voor h-. Dr. P. Tuynman wees mij indertijd
1
erop dat dit in strijd is met de feiten . Hooft gaat rustig door met deze elisies. Men
zie

1

Hij formuleerde dit later duidelijk in stelling III van zijn proefschrift Bijdragen tot de P.G.
Hooft-filologie, Amsterdam 1973:
Zowel de sinds 1943 gangbare opvattingen over het h-foneem in 17e-eeuws Hollands
voorzover deze zijn gebaseerd op de vermeende constatering dat Hooft de elisie van de -e
voor Anlaut-h sinds omstreeks 1630 vermeed en dienovereenkomstige wijzigingen aanbracht
in zijn gedichten voor de uitgave van 1636, als ook de tegenover deze opvattingen door F.
de Tollenaere gegeven andere verklaring voorzover deze de veronderstelde vermijding en
wijzigingen door Hooft betreft, berusten op een misverstand en het achterwege blijven van
een onderzoek naar de feiten. Zie F. de Tollenaere, ‘Fonologie of versleer?’, in: TNTL 75
(1957), p. 119-144.
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L.-St. I, 323 Grafschrift van Zijn Hoogheydt, van 1647: Waar noch baard' Hollant,...;
321 Op het afmaelsel van den Heere Gerardus Vossius, van 1641, vs. 5: Leefd'
hij...; Anders, vs. 5: Heughd' hem...; 317 Op d'intree der Coninginne enz., van 1638,
vs. 1:...der Hejdensch' Hejligheden; idem vs. 16: Die m' hunne gunst...; 312 Op liefs
afweezen, van 1635, vs. 13: Wakker' handen,...; 300 Op het steuren van Petrarchaes
graf, van 1630, vs. 12:...Eer lange vindtz' hem al; 298 'T loot van den diamant, van
1630, vs. 12:...uw' borstligh' hairen; 297 Op het pesthujs bij Amsterdam, van 1630,
vs. 10: Lejd' hier den eersten steen...; 295 Huwelyxhaeter, van 1630, vs.
108:...d'Hollandsche vroomheidt; 291 Klaghte der Prinsesse van Oranjen, van 1630,
vs. 2: Met zuyver' hemelvlam,...; 284 De Hollandsche groet, van 1630, vs. 125: Te
leur tot tweemael steld', hoe werd u doen te moede; idem vs. 159: Te wel bezeffend'
hoe...; 287 idem, vs. 209:...tot d'heerschappy van Romen; idem, vs. 220:...gehellemd'
heenen rukken; idem, vs. 240: Deez' haelt... Dat ook bij de herziening van Granida
in 1636 deze elisie zijn rol bleef spelen, moge blijken uit het voorbeeld van
Kossmann, a. art. 140: vs. 1052 luidde oorspronkelijk:
En maeckten hem beschaemt.....

Bij schrapping van de slot-n van enkelvoud maeckten (reeds in 1615 werd deze
correctie door Hooft consequent doorgevoerd) zou lettergreepverlies optreden.
Daarom werd 1636:
En maekt' haer roodt van schaemt

(zon kreeg hier vrl. geslacht). Men ziet: de elisie voor h gaat rustig door. In vs. 1401
werd op aerden hier tot op aerdrijck hier. De slot-n van aerden moest verdwijnen
(zwakke buiging wordt door Hooft later afgekeurd); dit zou echter samensmelting
met hier veroorzaken en dus lettergreepverlies. Vandaar de meer ingrijpende
verbetering aerdrijck.
Ik vond voorts deze elisie van -e voor h- in Granida 1636 (ed. Amsterdam 1636)
op blz. 9(ruissend' honighbyen), 11(onz' harten); 13(Ten hoof' hoort; Deez' heuvels);
15(Deez' harder); 20(Optrekkend' hun); 24(d'hard' aerd); 28(d'heftighste); 33(dubbel'
hardichede; zoud' hij);
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34(d'heerschappye (ook op blz. 36)); 35(Daerz' hem); 37(omhelzend' heeft;
t'haerewaerts (vgl. 44 t'haerwaert); maekt' haer; beyd' hemel en aerd); 39(ootmoedig'
hoop); 44('t aenstaend' huwelijk); 46(zingend' hemelwaerts); 48(Grootachtbaer'
Heer); 49(Ik liefd' haer niet).
Ik keer nog even terug naar Geraerd van Velsen vs. 975. Er is nòg een reden
voor de ingreep van 1636, nl. het metrum. De tweede vershelft vertoonde een
afwijking, die in 1636 niet meer geduld werd. De eerste voet van de tweede vershelft
is niet een jambe maar een trochee. Mede hierom moest het vs. worden veranderd.
In elk geval is dus de elisie van -e voor de H van Hollandsche geen motief tot
wijziging geweest.
Ook een vergelijking van de jeugdsonnetten en zangen met de versie 1636 leert
dat Hooft deze elisiegevallen handhaafde of zelfs bij het verbeteren aanbracht. In
de Sonnetten vindt men in de editie 1636, blz. 221 Wanneer door 's werelds Licht,
vs. 11 t'hunwaerts (hs t haerwaerts); 223 Zelfwasse ranken, vs. 2 dwaelend' houden
(hs idem); 224 Myn lief, myn lief, vs. 10 in d'haere vol van deughden (n.b. hs in haer
vol hart van deuchden); 225 Minerv' en Iuno, vs. 10 Vol heyligh' hovaerdijs (geen
hs); 228 Sint dat, vs. 10 heughlijk' heerlijkheên (hs idem); 229 Als, aen Iuppijn, vs
6 ontnuchterd' hy (hs idem); vs. 7 maekt' haer (hs idem).
In de Zangen blz. 241 Heilighe Venus, vs. 14 uw' albuygend' handt; 244 Galathea,
vs. 25 mijn' weeld', hoe (hs mijn hart hoe!), 254 Haesjen, vs. 2 Beyd' haer' (hs Bey
haer); 254 Valkenooghje, vs. 8 hy arremd' haer gespeeltjen (hs idem); Swaentjen,
vs. 2 Niet en dard' haer lief (hs Aen haer lief niet dorst); 258 Op 's winters endt, vs.
42 beid' haer; 264 Zichbaere God, vs. 4 levendmaekend' hette (hs idem); 268 Ghy
die met zulk, vs. 13 nesk' Hippomanes, vs. 17 behoord' hem (hs idem); 275 Wat
nevel, vs. 31 onz' harten (hs idem); 277 O mijn' verzonke, vs. 4 Almaghtigh' heusheidt
(hs idem); 289 Leonor, vs. 22 gh' hem (hs idem).
Het behoeft geen verwondering te baren dat ook in Menelaus 1636 de elisie van
-e voor h- te vinden is: vs. 18 Speel' het; 69 Ghy bloosd', hy was begaen; 85 wandeld'
heenen; 94 vrijd'. Hier; 124 opvoerd' hemelwaert; 252 Helen' haer'; 367 voerd' haer;
381 z'haer; 438 d'hoofdttakken.
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3.
Na deze uitweiding keer ik terug tot de grammatische wijzigingen. Wij dienen hierbij
te bedenken dat Hooft behoorde tot degenen die zich opmaakten om de hoognodige
ordening en regeling van de Nederlandse taal tot stand te brengen. Men denke aan
de letterkunstige vergadering van eind 1622 (vgl. mijn Uit de geschiedenis der
Nederlandsche spraakkunst, Groningen 1939, reprint Groningen 1974, verder:
Zwaan, blz. 3-6). Dat daarbij de latijnse spraakkunst tot model diende is begrijpelijk.
Hooft is daarna blijven nadenken over taal. De neerslag daarvan vinden we in zijn
Waernemingen op de Hollandsche taal (Zwaan 107-120, 235-256, 360-389).
Onder de correcties om grammatische redenen neemt het elimineren van het
postpositieve adjectief een voorname plaats in. De moderne spraakkunsten
vermelden weinig of niets over dit verschijnsel. Het gebruik wordt geconstateerd,
een enkel voorbeeld gegeven, ook van archaïstisch gebruik in moderne poëzie, en
daarmee uit. De enige die iets zegt over de herkomst van het verschijnsel is De
Vooys in zijn Nederlandse spraakkunst: ‘Het oudere Nederlands kende nog een
vrijere woordschikking. In het Mnl. kon het adjectief, meestal onverbogen ook achter
het substantief komen: een ridder goet, (....). Hier kan een oud-Germaanse traditie
met Latijnse en Franse invloed samengewerkt hebben. Het ontbreken in het proza,
ook in het oudste, wijst erop, dat deze constructie al vroeg in de levende taal buiten
gebruik was, en nog slechts in poëzie gehandhaafd werd’. (geciteerd uit de 4de
druk, Groningen 1957, blz. 119).
We kunnen veilig aannemen dat postpositie van het adjectief een zuiver literair,
poëtisch verschijnsel was, waartegen de purist Hooft, krachtig stelling nam. Het
druiste in tegen het gebruik, de usus, waardoor hij zich telkens liet leiden. (Zwaan
114). Ik acht het dan ook een verdienste dat hij met dit puur-literaire, met het
Nederlands strijdige verschijnsel korte metten maakte. Na in zijn jonge tijd met deze
mode te hebben meegedaan, ruimt hij nu radicaal alle postpositieve adjectieven op,
op een enkel na dat aan zijn aandacht ontsnapte. Hij volgde daarmee het voorbeeld
van de door hem hooggeschatte De Hubert (zie Zwaan 13, 111, 112), die in zijn
Noodige Waerschouwinge van 1624 het zgn. ‘man groot’ reeds veroordeelde, dat
in Datheens en Marnix' psalmberijmingen veelvul-
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dig voorkwam. Spieghel had het aanbevolen (‘doch soberlijck’, zie Tweespraack,
ed. Caron, 55; vgl. Zwaan 20). De Hubert beschouwt het als een Frans verschijnsel.
‘Want onder decksel van rijmen, den Wael te spelen, is ganz ongerijmd, ende te
seggen: Ik hebbe gebeden God, voor; ik hebbe God gebeden. Hij is genegen niet,
voor; Hij is niet genegen. De gunste goed, voor; de goede gunst', (...) is het
Nederduijtz Walzelick, ende valzelick verdraijd, ende onder decksel van rijm niet te
lijden’ (Zwaan 123).
Ampzing (Zwaan 38, 185) verwerpt postpositie van het adjectief volstrekt, ook als
het ‘onder deckzel van rijm-verlof’ gebruikt wordt. Men doet er de taal geweld mee
aan, ‘ende dat geen goed Duytsch en is, kan dat wel goed rijm wesen?’ Merkwaardig
is dat hij, evenals Hooft, 't wel goed keurt, ‘wanneer wy meer byworpige woorden
by een selfstandig gebruyken,...als: een ruyter sterk, en koen; (...). Ook ‘wanneer
de by-worpige woorden vergrotens, ende na-druckens gewijse worden voorgesteld:
als, een held seer onvertsaegd; een heer geweldig rijk’ (Zwaan 185).
Van Heule, wiens spraakkunst (1625) Hooft kende en aan Wijtz aanbeval (Zwaan
4, 111; Van Tricht, Briefw. I nr. 251) stelt de regel: ‘De Byvouglicke woorden, worden
altijt voor de zelfstandige (in een geslacht ende in een getal, ende in een geval)
gestelt, als Een goet Man, De goede Vrouwen, Den goeden Dieren’. Maar: ‘Twee
Byvouglicke woorden, worden somtijts wel achter een Zelfstandig woort gestelt, als
Het is een Man goedadig, en geleert (ed. Caron 70; ook in de druk van 1633, ed.
2
Caron 76) .
Voor de grammatische correcties buiten het postpositieve adjectief verwijs ik naar
de voortreffelijke behandeling hiervan door Kossmann in zijn Varianten van Hoofts
Granida. Al deze grammatische correcties vindt men ook in het gedicht waarvan ik
hier de varianten bespreek: de Brief van Menelaus aan Helena (Gedichten
Amsterdam 1636, 301-316). Slechts als ze in de door mij besproken vss. een rol
spelen, worden ze aangeroerd.

2

Na het voltooien van dit artikel kwam mij in handen de afscheidsbundel Studies voor
Damsteegt, Leiden 1981, waarin Dibbets in zijn bijdrage ‘De triviumgrammatici en onze
substantiefsgroep’ een overzicht geeft van wat deze grammatici beweren over Zelfstandig
naamwoord + bijvoeglijk naamwoord (blz. 49-53).
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De goede naamvalsvormen worden derhalve aangebracht, op geslachten wordt
gelet, substantieven op -e worden voor mann. en onz. genus niet geduld (dus de
-e geschrapt), zwakke naamvalsvormen op -en niet toegelaten, vrl. genitief op -s
verbannen, behalve in gevallen als deughds lof, veel zorghs, zijn' majesteits meening,
buiten scheuts (Zwaan 116), het geheel zelfstandige adjectief wordt als subst.
verbogen (dus meerv. op -en); men vindt differentiëring tussen dochters en dochteren
(voor genit. en datief); zo grooten man wordt zo groot een man; de sterke buiging
van het vrl. adj. op -er afgekeurd, hun en hen onderscheiden, dij afgekeurd (alleen
u); voor het reflexieve pron. wordt steeds zich gebruikt (niet pers. voornw. hem, haer
enz.), een gevangen man onderscheiden van een gevange vrouw, verbindingen als
wildij opgelost in wilt ghij; de objektsvorm van het personale eerste pers. enk. wordt
mij, niet mijn; enclitische woorden worden niet meer aaneengeschreven met het
woord waar ze bij horen; na comp. steeds dan gebruikt, niet als; bez. u wordt steeds
uw, elisie van -e wordt steeds door apostrof aangeduid (vroeger -e, of -e' of ').

4. Correctie om metrische redenen
De metrische wijzigingen worden veroorzaakt door Hoofts geleidelijke bekering tot
de strenge handhaving van het jambisch (of trochaeisch) metrum, onder invloed
van zijn vriend Huygens. Men zie hun gedachtenwisseling inzake het metrum in
3
Van Tricht, Briefw. I , blz. 857, bijlage bij brief nr. 209 van 30 oktober 1624 van
Huygens aan Hooft. In deze bijlage vindt men de in deze brief genoemde ‘onderlinghe
redenen ende verantwoordingen die wel eer tusschen U.E. ende mij in geschrifte
gegaen zijn, roerende de maet vande Nederlandsche dichten’.
De controverse komt hierop neer dat Hooft aanvankelijk een aantal ‘veranderingen’
in de alexandrijn geoorloofd achtte. Zowel in de eerste als in de tweede vershelft
mocht de eerste jambe een trochee zijn (‘eerste verandering’), of de tweede (‘tweede
verande-

3

H.W. van Tricht, De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft, Deel I, Culemborg 1978.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

249
ring’) of eerste en tweede (‘derde verandering’). Men zie de beknopte uiteenzetting
bij Kossmann, 132-133, ontleend aan Hoofts ‘De Drucker groet den Leser’, voor
zijn Granida, voor het eerst gedrukt door Leendertz (L.- St. II, 147-148). Om welke
reden dan ook is Hooft gezwicht voor de strengere eisen van Huygens, waarin deze
overeenstemde met ‘de voorneemste rijmers’ (Van Tricht, Briefw. I, nr. 210 van 3
november 1624, waar Hooft aan Huygens schrijft: ‘Al waeren de schriften, die wij
noopende de maet der Rijmen gewisseld hebben, van mijnder zijde met vlijt en
rijpheidt van overleg voortgebraght, zij souden sich evenwel ontsien voor den dagh
te koomen om staende te houden 't geen ick de voorneemste rijmers sie verstooten’).
Dat Hooft meende zich te moeten conformeren aan de strenge opeenvolging van
jamben hebben wij te respecteren en wij dienen in ieder afzonderlijk geval te
beoordelen of dit werkelijk ten detrimente van het vs. is geschied. Een veroordeling
a priori past niet.
Dat zowel het herstellen van het zuivere metrum als het wegwerken van
postposities tot min of meer ingrijpende veranderingen in één of meer vss. leidde,
behoeft geen betoog. Ik beperk mij bij de variantenbespreking tot de metrische
verbeteringen en die ter verwijdering van een nageplaatst adjectief, maar veroorloof
mij tevens te wijzen op ‘spontane’ correcties (niet om metrische of grammatische
redenen), die Hooft noodzakelijk of althans wenselijk achtte.

5.
Alvorens echter aandacht te geven aan de varianten 1636, dienen de drukken vóór
1636 nader beschouwd te worden. Ik doe dat door een citaat te geven uit Tuynmans
bijdrage aan de bundel Uyt liefde geschreven. Over Hooft 1581-1981, Groningen
1981, met de titel: ‘De const van rhetorike en Hoofts vroege poëzie, 17: ‘De Brief
van Menelaus, staal van argumenteerkunst, rhetoricaal pleidooi, circuleerde in
handschrift in de kamerkring en kon daardoor na het succes van de Geeraerdt van
Velsen en in handen van een drukker geraakt die - opvallend - liever anoniem bleef
dan zich te adverteren, in 1615 buiten Hooft om met een niet al te beste tekst worden
gedrukt. Het dichtstuk moet dan ook van ouder datum zijn, en indien niet van nog
vroeger, misschien als voorbeeld bedoeld zijn
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voor de oefeningen van de kameristen uit de tijd dat Hooft zich opnieuw actief met
hen bemoeide, die van de Reden of van de Schick en Keuren. Het lot van de Achilles
en Ariadne, dat Hooft bij de Granida vóór was met de Blaeu-uitgave van 1615,
“gedwongen” zoals hij in het ontwerp-voorwoord zegt, trof de Brief. Toen ook nog
een Antwoorde verscheen (opgenomen in AgW I), liet Hooft in 1617 dan maar een
geautoriseerde versie volgen’.
De varianten van de druk 1617 (die van 1618 is op enig spellingverschil gelijk
aan die van 1617) zijn dus van belang en worden daarom hier afzonderlijk besproken.
Ze worden over het algemeen overgenomen in de versie-1636.
Het contrast tussen de varianten 1617 (ten opzichte van 1615) en de varianten
1636 (ten opzichte van 1617) is frappant: terwijl Hooft in 1636 zich aan bepaalde
regels houdt bij het aanbrengen van verbeteringen (herstel van de juiste buiging
enz., geen postpositief adjectief, geen afwijking van het jambische metrum), is dit
in 1617 niet het geval. Hij was toen nog niet tot vaste denkbeelden omtrent deze
zaken gekomen. Postpositie blijft dan ook gehandhaafd, het metrum blijft als 't was,
soms wordt een buigingsvorm veranderd, maar zonder enige consequentie. De
varianten 1617 vertonen het volgende beeld.
Buiging: de objektsvorm mijn voor mij kwam slechts voor in 23 en 327 en werd
daar tot mij; de oude objektsvorm van het personale tweede persoon enk. dij, alleen
in 353 en 386, zag hij over het hoofd; possessief u werd enige malen uw, maar op
vele plaatsen bleef u staan; lidwoord, adjectief enz. krijgen wel eens een buigings-n,
maar vaak ook niet; mannelijke genus-n blijft over het algemeen, wordt slechts in
79 (den Troyaen) en 403 (den loose schaker) geschrapt (den Iason 363 is een
bijzonder geval); in 260 werd zelfs subjekt De Herbst tot Den Herbst; praet. sg. op
-n kwam slechts voor in 213 leyden, waar de -n werd geschrapt; vormen als soudy
werden gehandhaafd, slechts in 250 werd soudy tot soud ghy.
Andere varianten, in 1636 overgenomen, zijn van meer belang (ik geef eerst de
versie 1615, daarna die van 1617):
26 in Vorsten en in Heeren werd In Vorsten oft in Heeren. Het niet-
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disjunctieve oft is een verbetering: de categorieën Vorsten en Heeren liggen dicht
bij elkaar.
56 ...die luysterd' daer wat toe.
...luysterde d'aer wat toe.

De tekst was hier onbegrijpelijk door de drukfout daer voor d'aer; Hooft herstelde
dit en hief tevens het opeenstoten van luysterd' en daer op door luysterde; die moest
nu weg om niet een lettergreep te veel te krijgen (1636 brengt hier nòg een wijziging
aan).
72 De drukfout verschrickt verbeterd tot verschickt'.
76 En datter niemant om mocht wesen dan u twee
Hierin werd de vergissing u hersteld en de vereiste subjektsvorm ghy aangebracht.
78 Het vreemde Den swinck vervangen door het juiste Een swinck (= een zweem).
125-128 Hy stack een klock op luydt, em sloech sijn helle lichten
Al janckend' neder na de kundigh aenghesichten:
Des roovers krommen beck, de naghels van sijn klaeuw
Sach hy niet anders aen als voor de bijtebaeuw:
Sijn armen van elckaer sloegh hy; zijn helle lichten
Al weenend neder nae de kundighe' aengesichten:
En een benauwt geluydt. Die beck, diêr naeghlen klem
Al vierden zy zijn vleesch, beneepen hem zijn stem.

Ik vermoed dat Hooft de ietwat populaire uitdrukkingen ‘een klock opsteken’ (een
keel opzetten) en ‘jancken’ niet passend vond in deze in hoge stijl geschreven brief.
Hij pleegde een forse ingreep, met een samentrekking van sloegh hy na zijn helle
lichten en na een benauwt geluydt, dat het opsteken van een klok verving. Hierbij
werden de vss. 127-128 meesterlijk aangepast, waarbij ook de wat populair
aandoende bijtebaeuw verdween, en een benauwt geluydt verklaard werd: de vrees
voor bek en nagelen van de arend maken Ganymeed het normale gebruik van zijn
stem onmogelijk.
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141 Dit 's voor 't ghemeene volck,.....
Dat 's voor 't ghemeene volck,...

Dat is hier de normale verwijzing naar het voorgaande; er is geen sprake van een
contrast tussen meer nabij en verder.
142 hoossen werd hoessen; WNT hoos(I) 1103 verwijst voor een variant hoossen
van hoessen, naar hoes 825, waar dit citaat uit 1617 wordt gegeven met de
bijvoeging: (uitg. 1615: hoossen), hoes voor paardedek is wel het gewone woord
(1636 een andere versie).
165 Dat Paris reede toe met schuymen, rooven, ruyten,

Het voorz. met vervangen door op: toereden op = zich oefenen in, trainen voor; in
plaats van onjuist: oefende door middel van (Vgl. de variant 1636).
192 glooren werd glory; gloor: eer, aanzien, glorie, adel (WNT gloor 147) liet
moeilijk een meerv. toe.
201 bevallich werd bevallijck. Onduidelijk.
207-210 Beroeme' hem Paris van al wat hy roemen mach,
Vande boerin Oenone' oft andre lichte slach.
Van vrouwen sonder naem, van welcker ommeganghen,
Wat onbeschoftheyts vry hem aen is blijven hanghen.
Beroeme' hem Paris dan al wat hy roemen mach,
Vande boerin Oenone' oft andre lichte slach.
Van vrouwen sonder naem, uyt welcker ommeganghen,
Wat onbeschoftheyts vry hem aen is blijven hanghen.

Herhaling van van vermeden, ook in 209; bovendien was het beter Paris zich zoveel
hij kon te laten beroemen op de boerin Oenone oft.. naem; de onjuiste punt achter
slach bleef staan (deze verdween pas in 1636).
216 En volchde (als 't betaemde' een dochter van Iupijn)
En volchde' u (als 't betaemde' een dochter van Iupijn)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

253
Hooft last u in om hiaat tussen volchde en als te voorkomen; ook was de tekst zo
duidelijker zonder samentrekking van u uit het voorgaande vs., waar het een andere
functie had, nl. van meew. voorw. Hooft had oog voor zulk soort samentrekkingen
bij functieverschil en vroeg zich af of dit wel mocht ‘bestaen’ (Waern. 20, Zwaan
239 en vooral 362).
239 Licht dat hy sondichde' en te stouter anne vingh
Licht dat hy sondichd' oock, en stouter anne vingh

Er wordt een nieuwe mogelijkheid geopperd: Licht..oock = Wellicht ook (dat hy...);
dit kwam in de versie-1615 niet uit; te moest daarbij verdwijnen.
253 Gheen ander Opper-heer sy in haer hert sal lijden
sal verbeterd tot zoud; indirekte rede vereist.
275 de drukfout vrucht voor vocht verbeterd; zo ook de drukfouten in 307 dees
nachts voor des nachts en 378 soo (een ander steede) voor sie (een ander steede).
294 het heymelijck werd (sterker) het heymelijcst.
339 En als die gheen ontsich en heeft voor 't recht der Goon,
En als die gheen ontsich had voor 't gerecht der Goon,

Hooft achtte de verleden tijd gewenst: het gaat om een feit uit het verleden; men
kan vrij vertalen: omdat ik geen ontzag had enz.; 't recht verving hij door 't gerecht:
hij bedoelde immers ‘gericht’, niet ‘recht’ en gerecht gaf duidelijker deze bet. aan
van: gericht, oordeel, straf; in verband hiermee liet hij en weg, dat teveel zou zijn.
363 den Iason met lidwoord voor eigennaam afgekeurd; vgl. voor het midd. ndl.
Stoett, par. 95, b; reeds Ampzing verzette zich ertegen (Zwaan 38); Iason
drielettergrepig te lezen (1636 eveneens zonder lidw. met trema op de a toegevoegd).
364 Ehe-ga werd eegae; Ehega afwijkende vorm (onder Duitse invloed?);
bovendien een lettergreep teveel voor de alexandrijn.
367 voert stemde niet overeen met de tijd van de context en werd voerd' (met
elisie van -e voor h!).
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403 teghens d'will moeilijk uit te spreken d'will, verbeterd door d' weg te laten.
409 Men mompelt nu alreede', men seyt...
Men mompelt nu alreede, en seyt...

De -e van alreede' moest metri causa vervallen, wat tot opeenstoten van alreed' en
men leidde; Hooft ving dit op door en voor men.
417 Maeckt dat den kindren vroet...
Men maeck dat kindren vroet...

Niet duidelijk waarom Hooft de imperatief verving door conjunctief; misschien om
samenstoten van t, d in maeckt dat te vermijden. 422 dickwils vervangen door
somtijds om herhaling te vermijden; dickwils reeds in 421 (1636 anders).
444 V schoonvader Tijndar schoot een schut voor sulcken quaet.
Vw schoonvaer Tijndar enz.

Het vs. had een lettergreep teveel; daarom schoonvaer.
492 Het vreemde Den spieghel (misschien een drukfout) werd terecht Een spieghel
(nl. voor de bozen).

6. Varianten 1636:
Twee opmerkingen vooraf:
a. Het is niet mogelijk prioriteiten te onderscheiden bij de correcties die Hooft
aanbracht. Er zijn geen gevallen waarin hij metrum of verwijdering van postpositief
adjektief opoffert aan een verandering in de buiging of omgekeerd. Wat postpositie
en afwijkend metrum betreft, deze treden slechts in twee gevallen tezamen op: in
vs. 4, waar Hooft de postpositie wegwerkt en de rest van het vs. intact laat als
metrisch passabel en in vs. 142, waar hij postpositief adjectief verwijdert, metrisch
geen verbetering tot stand brengt, maar wel op hetzelfde niveau blijft, dat wederom
passabel is. Er zijn geen gevallen waarin antimetrie bleef en alleen postpositie werd
opgeheven, evenmin gevallen van het omgekeerde. Iets
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anders is dat eenmaal postpositie over het hoofd werd gezien (vs. 148), eenmaal
afwijkend metrum (vs. 290). Voorts is er één geval (vs. 383) waarin vermoedelijk
de woordkeus een metrische verslechtering teweegbracht.
b. In de wijze van aanduiden van het metrum volg ik Hooft: streepje boven
betoonde lettergreep, boogje boven onbetoonde.
Ik geef steeds eerst de versie 1617, daarna die van 1636.
+

De groetenisse die u voorcomt hier te lesen
Sendt Menelaus d'uwe, oft die het plach te wesen,

+

vs. 1-2

De groetenis belet by mondt te doen, in deezen
Zeindt Menelaus d'uw'; oft die het placht te wezen:

Het onduidelijke die...lesen: die u thans te beurt valt hier te lezen, die gij hier kunt
lezen, verduidelijkt tot: (de groet) die hij niet mondeling kan doen, zendt Menelaüs,
de uwe (uw echtgenoot) (u) bij dezen (in deze brief); tegelijk werd het slappe metrum
in Dĕ gr tĕn sĕ (met kunstmatige verlenging met -e metri causa) verbeterd tot
normaal jambisch: De groetenis belet by mondt te doen; voorts werd met een apostrof
de bedoelde elisie van -e voor uwe aangebracht (dit geschiedt consequent in het
hele gedicht, zodat ik er verder niet meer op wijs) en de nieuwere vorm placht voor
ouder plach ingevoerd.
+

Onder de pluymen blanck van soet-singhende Swan:
+

vs. 4

Vermomt in pluymgewaedt van zoetzingende swan.

De postpositie blanck moest weg; Hooft deed dit handig en herstelde meteen het
metrum (de eerste vershelft vertoonde de ‘eerste verandering’, Ōndĕr is een trochee),
waarbij hij de minder geslaagde laatste twee jamben van de tweede vershelft maar
accepteert: văn z tzĭng dĕ sw .
+

Ghy staet misschien en suft hoe dese brief een open
En wegh ghevonden heeft, waer lancx sy ingheslopen,
Komt t'uwer handt door al de wachten scharp, waer met
V Paris yvrich heeft by nacht en dach beset:
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Ghy staet misschien en suft, hoe deze brief een open
En wegh gevonden heeft, waer lanks hy ingesloopen
Komt t'uwer handt, door all' de scherpe wacht, waer met
V d'yverzieke boel heeft om end' om bezet.

In de eerste plaats verdient opmerking dat Hooft in zijn revisie terecht achter
ingesloopen geen komma plaatst (het zou teveel ruimte innemen overal de
verbetering in de interpunctie in Gedichten 1636 aan te wijzen); immers ingesloopen
is niet betrokken op hy (de brief) als predic. toevoeging, maar hoort bij Komt: de
brief komt ingeslopen, komt insluipen, zoals wij zeggen: hij komt aanrennen. In 7
moest postpositief scharp weggewerkt worden. Hooft deed dit zeer eenvoudig met
de scherpe wacht. Tevens werd scharp tot scherp (het valt op dat vrijwel alle
veranderingen in de klankvorm overeenstemmen met de ontwikkeling in het
algemene Nederlands zoals wij dat thans kennen); ook diende all' verbogen te
worden, naar zijn grammatische opvatting, waarvoor ik moge verwijzen naar mijn
diss. 119, waar ik constateer dat Hooft na veel zoeken tot de conclusie kwam: al
voor artikel blijft onverbogen; overigens moet al steeds worden verbogen. Bij het
aanbrengen van deze verbetering was Hooft blijkbaar nog niet tot deze conclusie
gekomen.
Tenslotte loste Hooft de postpositie van yvrich uitstekend op met d'yverzieke boel,
waarbij de rest van het vs. metrisch werd aangepast zonder enige gewrongenheid.
+

.............so wordt ghy kort ghehouwen
Van nijdighe ghelubde en afgheleefde vrouwen,

+

vs. 9-10

............, zoo wort ghy kort gehouwen
Van nijdigh' onmans, en van afgeleefde vrouwen,

De tweede jambe deugde niet, Hooft vond het passende woord onmans en kon
zonder bezwaar het voorz. van herhalen.
+

Nochtans de min is kloeck, en met ghedult bestendich
Hy alles overwint, sijn listicheyt behendich
Door alle swaricheen haer redden kan, en lacht
Om Argus ooghen selfs als hy op Io wacht.
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Nochtans de min is kloek, en alles zijn bestendigh
Geduldt verwinnen kan. Zijn' listigheidt behendigh
Door alle swaerigheên zich redt (ach arm!) en lacht
Om Argus ooghen zelf, als hy op Io wacht.

Postpositie van bestendich elimineerde Hooft door voorplaatsing, alles werd naar
voren geschoven, zijn voor bestendigh gebracht. Vervolgens moest overwint wijken
voor verwinnen kan. Dit leverde echter herhaling op in 15, waar hij dus verbeterde
tot zich redt, waardoor weer de intercalatie ach arm nodig werd; behendigh kon
blijven, omdat het als adv. kon worden opgevat. De critiek van Leendertz in zijn
Inleiding, blz. LIX-LX tot zijn uitgave van De gedichten van P.C. Hooft is niet billijk:
hij keurt zich redt af, ‘want de min lacht terwijl Argus Io bewaakt, hij lacht derhalve,
omdat hij verzekerd is dat hij ondanks alle zwarigheden zich zal weten te redden.
Hier wordt dus redden kan vereischt en is redt niet op zijn plaats’. De redenering is
kennelijk onjuist: zich redt heeft temporeel een even algemene strekking als zich
redden kan en kan uitstekend gecombineerd worden met het krasse staaltje van
Argus en Io. Ook het verwijt dat Hooft door deze in Leendertz' oog foute
verbeteringen gedwongen is ach arm tussen te voegen, dat hier als een tang op
een varken zou slaan, ‘want Menelaus doet hier geheel iets anders dan zuchten of
klagen’, snijdt geen hout; ach arm is een uitroep die betrekking heeft op de armzalige,
naijverige Paris en kan weergegeven worden met iets als: ach stakkerd.
+

Spele 't ghemoedt soo 't wil te Sparte lijdmen garen
+

vs. 18

Speel' het gemoedt zoo 't wil. Te Sparte lijdt men gaeren

De punt achter wil was noodzakelijk: Speel'..wil hoort bij de voorafgaande hoofdzin
als een (functioneel) concessieve bijzin. Daarna volgt een nieuwe zin: Te Sparte
enz.
+

.......daer ghebruyckt men anders gheen
Voordel als van goe dienst en van bevallijckheen.
.......Daer gebruykt men anders geen
Vooruytdeel, dan goên dienst en eigh' aanvalligheên.
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De metrische afwijking V rdĕl werd handig hersteld door Vŏor td l; goên dienst
kreeg de vereiste naamvals-n, van kon vervallen, waardoor herhaling vermeden
werd, en de syllabe die nog nodig was voor de vulling van de alexandrijn vond hij
in het zeer passende eigh' met elisie van -e, aangeduid door de apostrof (eighe is
de meervoudsvorm van eighen); tenslotte verving hij bevallijckheen door
aanvalligheên, nodig voor de elisie van -e van eigh'.
+

Maer datmen met ghewelt oft door bedroch vermindert
De vryheyt van sijn lief en haer haer kuer verhindert,
Dat achtmen hier oneel:.....

+

vs. 21-22

In 1636 vermindre, verhindre, dus conjunctiefvormen, die Hooft in de afhankelijkheid
van acht men in de hoofdzin prefereerde: dat men verminderen zou, verhinderen
zou, acht men hier enz.
+

.............: en mij ghedenckt de tijdt,
Dat ghy die vuylicheyt den name geeft van nijdt.

+

vs. 23-24

..............En my gedenkt de tijdt,
Dat ghy die vuyligheidt scholdt met den naem van nijdt.

De reden tot ingrijpen is puur grammatisch: Hooft meende dat mann. name niet op
-e behoorde uit te gaan; -e is kenmerkend door het vrl. (Waern. 15, 116). (Zo wordt
ook onz. harte tot hart verkort of anderszins weggewerkt); scholdt met was metrisch
nodig; geeft (1617) was een drukfout voor gaeft (1615).
vs. 26 Noyt laeckte' ick prijsens waerdt in Vorsten oft in Heeren: Hooft plaatste
het lidw. 't voor prijzens waerdt, terecht: het prijzenswaardige.
+

Maer Paris is al heel al heel van ander sin
Vertrouwt sich op sijn deuchd niet, en op d'uw noch min.
Maer Paris ver van daer, en heel van andren zin,
Verlaet zich op zijn' deughd niet, en op d'uw' noch min.
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De onbeholpen herhaling van al heel om de alexandrijn te vullen werd vermeden,
op goede wijze; ander moest gebogen worden en kreeg de vereiste uitgang van de
ablatief; het ongebruikelijke zich vertrouwen op werd vervangen door het gangbare
zich verlaten op.
+

Hy gunne my (ghelijck hy doet) met u te leven,
+

vs. 29

Hy gunne my, met u, gelijk hy leeft, te leeven,

De dubbelzinnigheid van ghelijck hy doet: zoals hij met u leeft, met u verkeert en:
zoals hij doet, nl. vergunt, hief Hooft met één slag op door leeft in plaats van doet;
tevens verbeterde hij de woordorde.
+

En wie van tween u dan best kan vernoegingh gheven,
+

vs. 30

Door een simpele omzetting van best kan tot kan best werd het regelmatige
jambische metrum hersteld in de tweede vershelft.
+

En schrickt het afsijn langh: want ik houw voor gewis
Dat dat de selfste kouw van minnes winter is.
En schrikt het afzijn zoo langdujrigh. 't Welk gewis,
(Houd' ik) de felste kouw van Minnes winter is.

Postpositief langh werd uitgebreid tot zoo langdujrigh, dat Hooft geoorloofd achtte.
Ik meen dat in zulke gevallen van naplaatsing (vgl. boven blz. 247 Ampzing en Van
4
Heule) veelal sprake is van een predikatieve toevoeging , die ook gekenmerkt wordt
door postpositie. Men vergelijke Waern. 8 (Zwaan 237) Het snelle paerdt tegenover
Het paerdt, snel in 't loopen; en vooral Waern. 14 (Zwaan 238) een vorst maghtigh
van gelde, 't welk zoo veel is, als Een vorst zynde maghtigh van gelde. Van belang
is ook Waern. 16 (Zwaan 238) met het voorbeeld Een man voortvaerend van aerdt,
waarin Hooft voortvaerend een adjectief acht. Kossmann (a. art. 127) drukt dit
grammatisch vaag en onjuist uit: ‘Achterstaande adjektieven zijn in 't algemeen
ongewenscht, tenzij die deel uitmaken van een uitvoeriger bepaling, of een beknopten
bijzin vormen.’ (zie ook de voorbeelden blz. 128); selfste is drukfout voor felste.

4

Vgl. Dibbets over Hooft, a. art. 52: ‘In zijn privé-aantekeningen over de Nederlandse taal heeft
Hooft in Waerneming 14 er blijk van gegeven iets te proeven van het verschil tussen de
attributieve en predicatieve bepaling’.
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+

En mijne sorghen ijl, en 't beuren van het erf
+

vs. 44

En mijn' onnutte zorgh, en 't beuren van het erf,

Op eenvoudige wijze elimineerde Hooft het achtergeplaatste ijl door: mijn' onnutte
zorgh.
+

Oock treflijck ongheluck beurt sonder voorspoock niet,
+

vs. 48

Ook treffelijke ramp komt zonder voorspook niet.

Onduidelijk: vond Hooft hier ongheluck minder juist dan ramp? Het metrum werd er
niet beter op (Oŏk t ffĕl kĕ r
p); beurt vermoedelijk te Hollands, vervangen door
komt; interpunctie verbeterd door punt aan einde van de zin.
+

En d'eene golf(soo 't scheen) luysterde d'aer wat toe.
+

vs. 56

En d'eene golf (zoo ging 't) luisterde d'andr' yet toe.

Ik vermoed dat Hooft het gemeenzame aer verwierp voor d'andr'; in verband hiermee
yet dat beter aansloot bij d'andr' dan wat. Metrisch bleef er een tekortkoming:
l istĕrdĕ (= fluisterde) d' dr' yĕt t e, met de ‘eerste verandering’ in de tweede
vershelft. Waarom soo 't scheen vervangen moest worden door zoo ging 't, is mij
niet duidelijk.
+

Terstont ghedaenten vreemt van droomen quamen boven:
+

vs. 61

Gedaenten, straks, wel vremdt, van droomen quaemen boven.

Postpositief, attributief vreemt werd tot pred. toev. wel vremdt; dit bracht mee dat
Terstont moest worden ingekort tot geïntercaleerd adv. straks.
+

..............ick socht u inde hoven
Van Tyndar oudt door al de gaelerijen groen,

De twee postposities werkte Hooft bekwaam en op eenvoudige wijze weg: Des
ouden Tyndars, der galeryen groen (met subst. groen); al kon daarbij zonder schade
vervallen.
In de volgende vss. wijs ik slechts op de vervanging van beemdt (68) door
passender bos, de verbuiging van elckander (70) tot elkandren (vgl. Waern 43: de
Grieken en de Perzen bestreden elkanderen
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(acc. pl. masc.); en de gewenste toevoeging van 't aan toppet (72); 1636 En hy
verschikt' yet aen den sluyer van 't toppet.
+

Het scheen dat ghy beducht ghewaer wierdt met u beiden
Een swinck van my, dies ghy kort vanden andren spreyden.

+

vs. 77-78

Het scheen dat ghy, beducht, gewaer wert met u beiden
Een swenk van my. Dies ghy kort van elkandren spreydden.

Verbeteringen: beducht als pred. toev., niet adv., tussen komma's geplaatst;
vervanging van het oude den andren in de zin van ‘elkander’ door elkandren (uit
Waern. 43 wordt deze ablatiefvorm niet duidelijk).
+

Wt d'ooghen vande stoet, naer een pryeel beblaedt,
+

vs. 87

Van 't volk, naer een pryeel van Myrthen dicht geblaedt.

Het ging om de correctie van postpositief beblaedt, die Hooft tot stand bracht door
uitbreiding tot van Myrthen dicht geblaedt, waarin dicht geblaedt weer pred. toev.
bij Myrthen is; de inkorting van de eerste helft van de alexandrijn staat hiermee in
verband.
+

En wat ick u al smeeckte' of gingh voor eer betooghen,
+

vs. 89

En wat ik u ook smeekt', oft eere zocht te tooghen;

De verandering van al tot ook is moeilijk te peilen; de tweede vershelft was
gewrongen en duister: of (wat ick u al) gingh voor eer (als eer, blijk van verering)
betooghen; 1636 eenvoudiger; of wat eer ik u ook trachtte te betonen, met tooghen
voor betooghen metri causa.
+

Die sichbre voncken droopt ghy meer niet uyt u oogen.
+

vs. 90

Die zighbre vonken meer niet dropte gh' uyt uw' ooghen,

Bedrijvend druipen vervangen door bedrijvend droppen, misschien om de assonantie
met voncken; in verband daarmee de verplaatsing van meer niet (= niet meer), zodat
elisie van -e voor uyt kon plaats hebben.
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+

Ghelijck een toorts in 't nat gloeyende droppen doet.
+

vs. 92

Gelijk een toorts, in 't nat, gegloeyde droppen, doet.

In de tweede vershelft werd de ‘eerste verandering’ verbeterd door gloeyende te
vervangen door gegloeyde = verhitte, gloeiend gemaakte; de vervanging is overigens
niet fraai.
+

Want dat vertrouwen groot kond sonder liefd' naeu zijn:
+

vs. 99

Want dit vertrouwen kon niet zonder liefde zijn.

Postpositief groot werd op eenvoudige wijze verwijderd; bovendien werd door dit in
plaats van dat mogelijke misvatting van dat als voegw. weggenomen; niet volstrekter
dan naeu.
+

Doch 't herte bleef ghemat en quijnde vande slach,
+

vs. 103

Doch 't hart, dat bleef gemat, en quijnde van den slagh:

Vgl. voor hart boven vs. 23-24; door inlassing van steunpron. dat kon -e vervallen.
+

Maer bried versmachten dorst om weten van u tijdingh.
+

vs. 106

Maer briedt versmachte dorst nae d'een' oft d'andre tijdingh.

Hooft schrapte de -n van het part. perf. versmachten met mann. genus-n voor de
d- van dorst; voorts verwijderde hij het ouderwetse om weten zonder te.
+

................en laet niet af te quellen
+

vs. 109

en laet niet af van quellen;

Hooft gaf de voorkeur aan aflaten van iets.
+

Teghen my overeyndt (docht me) de vloeren resen,
+

vs. 113

Daer, docht my, tegens my, steil op de vloeren rezen,

Een knappe omzetting en verbetering met zo min mogelijk verandering, vanwege
T hĕn (eerste verandering); terecht my in de heffing.
vs. 114 De in de 17de eeuw nog voorkomende vorm pleecht voor het imperf. van
plegen (eerste pers. pleeg) vervangen door normaal
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placht (Vgl. WNT plegen 2483: ‘Eertijds was ook pleeg vooral in Holland zeer
gewoon’).
+

Verouderd onbeschouden vervangen door moderner onbeschuldight.
+

vs. 116

+

D'eensaemheyt greens my toe met droevighe vertooningh:
+

vs. 117

Toegreens my d'eensaemheidt met droevighe vertooning.

Met enige goede wil kon men Tŏegr ns zeggen met versterking van het bijaccent
op greens; in elk geval kon D' nsăemh t niet blijven staan. De verbetering is hier
5
niet erg gelukt; de goede woordorde werd bovendien verstoord .
+

Doen hem den Arent greep en voerd' hem Hemelwaert:
+

vs. 124

Wanneer hem d'Arendt greep, en opvoerd' hemelwaert.

den Arent met mann. genus-n was als subjekt ontoelaatbaar in Hoofts
buigingssysteem; hiaatvermijding voerde tot d'Arendt; daarom moest Wanneer
gebruikt worden in plaats van (het toch al afgekeurde) Doen; in de tweede vershelft
vermeed Hooft herhaling van hem door opvoerd' aan te wenden met elisie van -e
voor h-.
+

Vergat hy macker, maegh, vader en vader landt.
+

vs. 132

Vergat hy makker, maegh, met vaedr' en vaederlandt.

Metrische verbetering door invoering van met, waardoor syncope van vader tot
vaedr' noodzakelijk werd (de apostrof achter vaedr' is geen teken van weglating van
-en, maar verbindingsteken).
+

Met dreunend' roemen, 't weet de slechte te verbasen,
+

vs. 137

't Weet met den dreun van roem de slechten te verbaezen,

5

Damsteegt heeft in zijn afscheidscollege, opgenomen in B.C. Damsteegt, Van Spieghel tot
Leeuwenhoek, Leiden 1981, p. 80 gewezen op verzen van Hooft als: ‘Godin ghebeden aen
van allerleye standen’, maar in de vier voorbeelden die hij geeft van deze ongewone plaatsing
van het bijw., stoort dit het metrum niet, zodat ze bij de herziening van 1633-1636 gehandhaafd
bleven. In Menelaus vs. 117 is dit wel het geval; ik meen derhalve Toegreens als jambe te
moeten opvatten. Hooft was tenslotte bezig de jambische maat te herstellen!
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Verbetering van de slechte woordorde was het doel van de wijziging; tevens slechten
volgens de door hem aangenomen buiging van het geheel zelfstandige adjektief
(Waern. 39).
vs. 138 In tijtels welich... met postpositie werd eenvoudig: In weel'ge tijtels.
+

Dit's voor 't ghemeene volck,.......
+

vs. 141

Dat's aes voor 't lompe graeuw;....

Duidelijker en metrisch beter.
+

Na d'hoessen gheborduyrt......
+

vs. 142

Nae 't gebordujrt sieraedt,....

De postpositie weggewerkt, maar metrisch bleef het vs. zwak (Năe 't -); hoessen
was nu niet bruikbaar; er is geen sprake van verwijdering van d'hoessen op grond
van ongeoorloofde elisic van -e voor h-.
+

De pluymen vechten niet, crijchs oorden, moedt, en tucht,
+

vs. 147

Helmlokken vechten niet. Krijsorde, moedt, en tucht,

De pluymen beviel Hooft niet (als te onduidelijk?); hij verving het door metrisch
6
minder gelukkig Hĕlml kkĕn, met versterkt bijaccent op lok , voor de schrapping
van -n van oorden vgl. Zwaan 388.
+

Oft oproer kost nu dien, nu Pryaem, desen toght.
+

vs. 152

In 1636 die, dese; onduidelijk; Van Hoogstraten geeft mann. op, WNT tocht 270
mann. en vrl., met een voorbeeld van mann. gebruik uit de Ned. Historien 1642.
+

Beknopt is mijnen staet, het haer licht uyt kan spatten,
+

vs. 153

Beknopt is mijn bedrijf. Het hun licht uyt kan spatten.

6

We moeten hier m.i. niet denken aan 2 volle syllaben in het begin, waarover Damsteegt
spreekt in zijn reeds aangehaald afscheidsartikel, p. 90. De voorbeelden aldaar: ‘Rondt met
de wangen’; ‘Sinckt gouden Sonne, sinckt..’; en ‘Leetwesens bode sijn’ overtuigen mij niet.
De eerste twee vss. worden in 1636 gehandhaafd! (het derde komt niet in 1636 voor). Ik meen
dat we moeten lezen: Rŏndt m t (= meteen); Sin̆ckt g dĕn..; Lĕetw ĕns..
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mijnen staet kon niet als subjekt; Hooft verving het door mijn bedrijf (Leendertz'
critiek, Inl. LVI: het woord bedrijf past bij een boer, niet bij een koning, is door Stoett
in de noot onderaan die blz. reeds weerlegd met verwijzing naar WNT bedrijf 1225:
datgene waar iemand in het algemeen zich mee bezig houdt); haer voor poss. mv.
moest hun worden (haer bleef alleen voor het vrl. enk. en mv. over); hun slaat niet
op bedrijf; in zover was de tekst van 1617 minder dubbelzinnig (Het hun = al wat zij
7
hebben) .
+

Haer prael weeght, ovĕr, ĕn sl ddĕrt văn d rtĕlh en,
+

vs. 155

Hunn' prael weeght ovĕr văn sl ddrĕndĕ d rtĕlh ên.

Het metrum moest verbeterd worden, dat lukte niet erg.
+

't Verquisten achtmen daer heerlijcker dan 't besteen.
+

vs. 158

Men acht daer heerlijker 't verquisten dan 't besteên.

De maatverbetering springt in het oog, al vormt h erl k

een zwak punt.

+

Aensienlijck is mijn sleep in defticheyt van pracht,
Maer telbaer: gheen ghespuys en hoop van boeve-jacht.
Dat Paris reede toe op schuymen, rooven, ruyten,
En breeck sijn ydel hooft om Troye rijck te buyten.

Hooft vergiste zich bij de correctie van deze vss.; hij maakte van conjunctief reede
7
toe een imperf. reedde toe (vgl. voor deze spelling Zwaan 389 met vbb. uit Henrik
als voorwendde enz., conform Waern. 119) en vatte Dat (dem. pron.) op als rel.
pron. bij ghespuys...boeve-jacht; daarom zette hij hierachter komma, in plaats van
de punt van 1615 en 1617. Hij zag over het hoofd dat hij zo in conflict kwam met de
conjunctief breeck van 166.

7

7

Damsteegt wijst mij erop dat Het hun wel degelijk naar bedrijf kan verwijzen. (bedrijf in de zin
van: rechtsgebied, WNT bedrijf 1227, met 2 citaten uit Hooft). Mijn bezwaar hiertegen is dat
Hooft in dat geval zijn tekst van 1617 geheel zou loslaten (het haer van 1617 = al wat zij
hebben, niet: ‘hun staet’). Ook de punt achter bedrijf in 1636 (1617 komma) wijst in de richting
van een losschakeling van de eerste vershelft. Ik blijf derhalve bij de interpretatie: Het hunne
(hun bezit, wat zij hebben) kan makkelijk uiteenvallen (tegenover vs. 154: Ik houw meer in
den arm niet, dan ik kan bevatten).
Damsteegt wijst mij erop dat Het hun wel degelijk naar bedrijf kan verwijzen. (bedrijf in de zin
van: rechtsgebied, WNT bedrijf 1227, met 2 citaten uit Hooft). Mijn bezwaar hiertegen is dat
Hooft in dat geval zijn tekst van 1617 geheel zou loslaten (het haer van 1617 = al wat zij
hebben, niet: ‘hun staet’). Ook de punt achter bedrijf in 1636 (1617 komma) wijst in de richting
van een losschakeling van de eerste vershelft. Ik blijf derhalve bij de interpretatie: Het hunne
(hun bezit, wat zij hebben) kan makkelijk uiteenvallen (tegenover vs. 154: Ik houw meer in
den arm niet, dan ik kan bevatten).
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+

Mijn Rijcke my ghenoecht ('t is waer) van minder maet,
+

vs. 167

My noeght wel aen mijn rijk ('t is waer) van minder maet:

Onzijdig Rijcke op -e was niet toelaatbaar, vgl. vs. 103; de inkorting tot rijk bracht
mee dat trans. genoegen veranderd werd in onpers. constructie mij noegt aan en
toevoeging van wel.
+

Doch oft gheluck ghewent ghestadich om te keeren,
+

vs. 169

Doch oft het hooghe luk, geneight tot staedigh keeren,

De absorptie van 't in oft (eventueel de aaneenschrijving van of en 't) behaagde
Hooft niet; evenmin driemaal ghe- achter elkaar: een geslaagde verbetering, ook
in interpunctie.
+

In Troyas heerlijckheyt: Paris is Troye niet,
+

vs. 172

In Troyes grootscheidt: noch is Paris Troye niet:

Hooft werkte de ‘eerste verandering’ in de tweede vershelft (P rĭs) goed weg.
+

Paris is Troye niet, noch 't wacht op sijn beveelen:
+

vs. 173

Neen zeker, nocht het wacht alleen op zijn' beveelen.

Opnieuw metrische afwijking (P rĭs); bovendien tegelijk de herhaling voorkomen.
vs. 174 't rijcke (ntr. op -e) kon makkelijk worden verbeterd door 't rijk gaen
(deelen).
+

'K wed ick om Troyaes Rijck gheen Lacedemon gaf.
+

vs. 176

'k Wedd' ik om Paris deel geen Laçedaemon gaf,

Een zakelijke verbetering: na de verdeling van het rijk gaat het niet om het hele rijk,
maar om Paris' deel.
+

Misschien ist dat hy u sal soecken vroedt te maken,
+

vs. 177

Maer moghelijk hy u zal zoeken vroedt te maeken,

Hooft wilde door Maer de tegenstelling met het voorgaande: verdeling van het rijk,
duidelijk laten uitkomen; metrum en woordorde werden er niet beter op.
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+

Dat hy sal inder handt crijghen, 't bewindt der saken
+

vs. 178

Dat hy zal krijghen in der handt 't bewind der zaeken

De jambische regelmaat hersteld door verandering van de woordorde.
+

.............noyt was dat mijnen aert.
+

vs. 195

.............Noyt was ik van dien aerdt.

Het naamw. deel mijnen aert mocht niet blijven staan, van dien aerdt was de handige
verbetering.
+

Ick selve prees u aen.......
+

vs. 196

Zelf preez ik wel voor u,.....

Hooft schrapt in deze tijd overal de -e van zelve; vgl. Kossmann 124: de nom. masc.
werd zelf (niet zelfs of zelve); vgl. beneden vs. 224. vs. 209 Het valt op dat Hooft in
1636 de aanduiding vrouwen voor Oenon' oft andren slagh enz. vervangt door
wijven; vrouwen was te goed voor dit soort, een aanwijzing dat toen reeds de
devaluatie van wijf begonnen was.
+

En met soo kleen ontsich; en sulcken personagie
+

vs. 222

En met onzigh zoo kleen, en zulk een personaedje

Onduidelijk: vgl. 483 waar Hooft En met soo swaeren straf handhaafde. Wil hij alleen
variëren met 221 door achterplaatsing? De post-positie zoo kleen achtte Hooft
geoorloofd; hier een geval dat er geen sprake is van pred. toev., (vgl. boven vs.
35-36); sulcken moest zulk een worden (zie Waern. 47,88).
+

Te voren legghen dorst met onbeschaemder mondt,
Het gheene' hy eerloos selve' en onghe-oorloft vondt:
Heeft darren verghen met dien onbeschaemden mondt,
't Geen dat hy eerloos zelf en ongeoorloft vondt:

Ik vermoed dat Hooft tevoren leggen ( = voorstellen) te zwak vond; hij verkoos
vergen, dat naast deze bet. óók uitdrukte: met aandrang of dringend vragen, iets
van iemand vergen of eisen (MNW vergen 1748); ook vervangt darren in deze tijd
dorren, dorste enz.; bovendien
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gaf hij de voorkeur aan de voltooide tijd Heeft darren verghen, conform 220:
die..begost heeft; tenslotte werd Het gheene' tot 'tGeen dat wegens afkeuring van
de vorm gheene.
+

My is het, dat ghy hebt, het eerst in al u leven:
Den name van u lief en van u man ghegheven:

+

vs. 245-246

My is het, my, dat ghy het eerst in all' uw leeven,
Den naem hebt van uw lief, en van uw man gegeven.

De wijziging wordt veroorzaakt door Den name; dit kon niet; vgl. boven vs. 23-24.
Hooft ving het lettergreepverlies bekwaam op.
+

Die willens wetens doet 't gheen hem sijn herte schaemt.
+

vs. 248

Die willends, weetends, doet, 't geen, des zijn hart zich schaemt.

Hooft zag in dat willends, wetends van participia waren afgeleid; vgl. Waern. 46.
Zie ook Waern. 4, 6, 13, 94, 95. Deze genitieven hebben de functie van de latijnse
ablatief, meent hij. Voorts moest reflexief zich worden ingevoerd en moest herte
hart worden (vgl. boven vs. 103); constructie van zich schamen met genitiefobjekt
was mogelijk naast die met objekt.
+

Alwaer elck overhield van onse sinnen vijf,
Niet meer als een, en die vervulde 't gantsche lijf.

+

vs. 267-268

Daer smoorden d'andr' altzaem, zoo dat 'er van de vijf
Maer een zin over bleef. Die vulde 't gansche lijf.

De verzen waren, nog afgezien van de postpositie in sinnen vijf, onduidelijk: onse
correspondeerde ook niet met elck. Hooft maakte de tekst duidelijker: de andere
(zinnen) smoren, zodat enz.
+

Soo vlooch my eenen brandt door d'aedren opgheresen
En veld' my in uw schoot vol weelden toebereydt:
Zoo vloogh een felle brandt door d'aedren opgerezen
En velde m' in uw schoot ter volle weeld' bereydt.
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eenen brandt met mann. genus-n voor b- werd tot een felle brandt; het voorafgaande
my werd in verband daarmee weggelaten, nl. samengetrokken met m' in 271, al
was dat ook direkt objekt; onuitspreekbaar veld' my werd terecht velde m'in; waarom
Hooft u schoot vol weelden toebereydt maakte tot uw schoot ter volle weeld' bereydt
is niet direkt duidelijk: iets vol weelde toebereiden minder juist dan: iets tot volle
weelde bereiden?
Terwijl Hooft de metrische afwijking in vs. 290:
(Ghelijck men segghen will) der doorluchtige zielen,

over het hoofd ziet, herstelt hij weer wel het metrum in vs. 292:
Eeuw'lijck van onse liefd' gheven ghetuyghenis.
Van onze liefde zyn een eeuwigh tuighenis.
+

Hoe dickwils ginghdy my het heymelijcst verklaren
+

vs. 294

Hoe dikmaels gingt ghy my het heimlijkst openbaeren,

Betere woordkeus openbaeren bracht mee dat heymelijcst werd ingekort tot
heymlijkst.
+

...............dat hy ter herte nam
'T leven der gheener daer hy uyt ghesproten quam.

+

vs. 299-300

.................., dat hem ter harte ging
Der geenen leven, daer hy 't leven af ontfing.

In de eerste plaats moest de ‘eerste verandering’ in 300 'T l vĕn verdwijnen;
bovendien keurde Hooft der gheener af; vgl. Waern. 11: de geenen als subst. te
beschouwen, wat der gheener uitsloot.
+

Hoe menich schootjen vol van schrandre boerterijen
Kreech Paris,......
Wat scheutjens, onder 't spel der schrandre boerteryen,
Kreegh hy al,.......

Ik vermoed dat Hooft in 1636 schootjen vol van schrandre boerterijen afkeurde; het
waren scheutjens, onder 't spel enz.; in vs. 302 hoefde Paris niet meer vermeld te
worden, zodat hy al in plaats van Paris trad.
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+

Wanneer ghy seyde......
+

vs. 303

Van u, die bybragt,.....

Scherper formulering; Helena is immers al aan 't spreken.
+

Andre verborghentheen en van belangh veel grover
+

vs. 309

Verborghentheden van verlang en wight veel groover

De metrische tekortkoming

drĕ uitstekend weggewerkt.

+

Vertrou ick in gheen brief
+

vs. 310

Hooft verbeterde het voorz. in tot aen.
+

Vertrou ick in gheen brief, denckt ghy die selfs eens over.
En overdenckt met een....

+

vs. 310-311

Hooft gaf de voorkeur aan óverleggen boven óverdencken; onduidelijk waarom.
+

Ist oock dat ghy my noch de gheen te wesen raemt,
+

vs. 319

de man voor de gheen is dunkt mij een verbetering.
+

En lijckwel elders heen nu keere u minne vuyrig
+

vs. 321

En echter elwaerts heen nu keert uw' min te vujrigh,

Waarom Hooft echter verkoos boven lijckwel is moeilijk na te gaan (was lijkwel
8
(lijkewel) aan het verouderen?) . Hetzelfde geldt voor elwaerts heen: duidelijker
richting aangevend? De derde verbetering vanwege postpositief vuyrig: Hooft lost
de moeilijkheid op door inkorting van minne tot min en uitbreiding van het
postpositieve adjektief met te, waardoor postpositie voor hem acceptabel werd (vgl.
boven vs. 222). Bovendien werd de onjuiste conjunctief-vorm 2de pers. pl. keere
(met elisie van -e voor u) verbeterd tot keert.

8

Hermkens wijst mij erop dat lijckwel een typisch kluchtenwoord is, bv. Trijntje Cornelis 1362,
Warenar 1447, Klucht van de koe 260, Coster Boereklucht 835, 949, 966, 1094, 1108, 1224,
1234, 1256, 1379. Toch handhaafde Hooft 't in Granida 1636, p. 13!
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+

Misschien ghy segghen sult, dat ghy my op dat pas
Doe ghy mijn koost wel kende', en dat ick oock wel was:

+

vs. 323-324

Uw zeggen zal misschien zyn, dat ghy op dat pas
Toen ghy my koort, wel kend', en dat ik ook wel was:

Onduidelijk: wilde Hooft de woordorde verbeteren? Maar deze was niet zó afwijkend;
vgl. andere lichte afwijkingen als in 343; my in 323 moest nu vervallen, zodat het in
324 moest samengetrokken worden uit Toen..koort: (my) wel kend', wat ook niet
erg gelukkig is, al komen zulke samentrekkingen wel voor.
+

Maer dat ick...............
Onlancx van deuchdes padt ter slincker ben gheslaghen.

+

vs. 325-326

Maer dat ik,...............
Sint van het pad der deughd ter slinker ben gheslaeghen.

Wel had Hooft gevallen als deughds lof toegelaten, maar deughds padt zou een
lettergreep te weinig opleveren; het pad der deughd maakte inkorting van Onlancx
tot Sint noodzakelijk.
vs. 328

sijn harte werd zijn hart ook, ter
vermijding van een neutrum op -e.

vs. 331

volghet sijnen wegh werd volght den
rechten wegh wegens afkeuring van de
vorm volghet (derde pers., enk., aant.
wijs).

vs. 333

Dan soo gh' uw trouwe breeckt werd Dan
breekt ghy uwe trouw

Metrische verbetering; de fout zat in Dăn sŏo.
+

V uyt vergulden kop vergiften wijn gheboon?
+

vs. 340

Vyt gouden drinkvat, u vergiften wijn geboôn?

Metrische verbetering m.i.: uy̆t was tegen de maat (‘eerste verandering’); toch
wilde Hooft V in de heffing hebben; de oplossing is sierlijk.
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+

Of is het dat ick swarte' altaren dede wijen,
+

vs. 341

Oft weet ghy, dat ik swart' altaren heb doen wijen

De eerste twee jamben waren niet zo gelukkig; bovendien kon is het dat..wijen zowel
betekenen: deed ik..wijden, als: is het doen wijden..de oorzaak (van uw afkeer van
mij); Hooft nam de dubbelzinnigheid weg en gaf bovendien de voorkeur aan heb
doen wijen voor een feit in het verleden onder het aspekt van voltooidheid, niet van
actualiteit-toen (vgl. 338 Heb ik u oyt gestaen.., 339 En (heb ik) als die..).
+

verdoemde tooverijen werd vervloeckte tooverijen.
+

vs. 342

Onduidelijk.
vs. 345 voor sat de correcte meerv. vorm zaet aangebracht (ghy zaet).
+

Oft loofde' ick al de Goon wat ick te loven saech,
En wierp den Hemel met ghebeden over staech?

+

vs. 347-348

Oft loofd' ik 't al den goôn, wat men te looven zagh',
En worp den hemel, met gebeden, over stagh:

De rijmwoorden saech: (over) staech (zeer vreemd voor stag) verbeterd tot zagh':
(over)stagh, waarbij dus onzuiver rijm ontstond tuusen zagh' en stagh; 't al (= alles)
om de mogelijkheid af te snijden, dat al op de Goon betrokken zou worden (alle
goden); vgl. Waern. 51.
+

Gewillich deed' ick al, wat ick u deed' voor goen:
En teghens wille liet al wat ick liet te doen.
Gewilligh deed ik al; wat ik u deed voor goên,
En tegens wil zoo liet, al wat ik liet te doen.

wille (mann. subst. op -e) werd tot wil zoo (met steunbijw. zoo).
vs. 363 Door trema boven de a van Iäson de drielettergrepigheid verduidelijkt.
vs. 365 suer en soets met samentrekking van de partitieve genitiefs-s achter suer,
dat ook beter op de tweede plaats kon staan, werd zoets en zujrs.
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vs. 367 voert stemde niet overeen met de tijd van de context en werd voerd' (met
elisie van -e voor h-!).
+

Die quader niet en mach, mach alles onderstaen.
+

vs. 368

Daer 't quader niet mee magh, magh alles onderstaen.

Een duidelijke verbetering: het gewrongen Die quader niet en mach = hij die niet
kwader kan (worden), met wie het niet slechter kan gaan, werd duidelijker: Hij met
wie het niet slechter kan gaan.
+

Ghelijcker naeulijcx stee sonder vernieuwingh is?
+

vs. 380

Gelijk 'er nauwlijks steê vrij van vernieuwing is.

Terecht punt voor vraagteken: er is geen vraag meer, zoals in het voorgaande;
voorts metrisch afwijkend s dĕr veranderd in vr̆ij v , dat met enige goede wil als
jambe kon worden gelezen, wat uitgesloten is bij sonder.
vs. 383 Met hare dochters moest wijken voor Met haer' staetvrouwen, ofschoon
dit metrisch slechter is. Hooft wilde de vorm dochters vermijden: in de ablatief was
dochteren vereist. Hij kon dit syncoperen tot dochtren en het goede metrum daarbij
behouden. Waarom de ingreep? Mogelijk om de duidelijkheid: dochtren kon worden
misverstaan. (Vgl. over deze differentiatie Waern 78; Kossmann, a. art. 113 denkt
bij een aantal veranderingen inΓ ranida 1636: der staetdochteren, der vechtren, der
zangstren, uw' ijdlen dien'ren (alle voor vroegere vormen op -s) ten onrechte aan
de mogelijkheid dat dit meerv. op -en deftiger zou zijn. De Vooys wees daar reeds
op Verz. Taalk. Opst. I, 319, noot 5. Hooft sloot aan bij De Hubert: subst. op -er
krijgen in pl. -s in nomin., accus., -en in genit., datief, abl. (Vgl. Zwaan 18,126, vooral
262-263). De Hubert, Hooft, Vondel stemmen hierin overeen. Waarschijnlijk hebben
we hier dus te doen met een besluit van de Letterkunstige Vergadering.
vs. 386 Een in soudy verborgen dij (niet ghij) werd terecht vervangen door u
(onpers. constr.: zoud' u mijns ontfarmen).
vs. 395 loose sucht op sucht werd: slaeke zucht op zucht. Hooft vond dit blijkbaar
het betere woord; evenzo verving hij in 399 slaloos, van ‘het gedacht’ gezegd, door
achtloos.
vs. 409 alreede' vervangen door alreeds met adv. -s; vlg. boven vs.
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248 en de bijdrage van C.A. Zaalberg in Uyt liefde geschreven: ‘Henrik de Gróte
3

verbeterd’, 195, met voorbeelden uit Henrik de Grote : driemaals, altijds enz.
vs. 412 twee boelen en een man werd: twee boelen tot een man. Mogelijk vond
Hooft dit scherper gezegd: twee minnaars die nog komen bij een man; mogelijk ook
vond hij de opeenvolging boelen en een (man) stotend.
+

Dats waer: hy kan 't gerucht den windt doen houden in.
+

vs. 415

Ach jae: hy kan 't gerucht den windt doen houden in.

Ik vermoed dat Hooft bang was dat de ironie van Dat's waer niet voldoende duidelijk
zou zijn, de ironie dat Paris in staat zou zijn het gerucht te bedwingen.
+

Men maeck dat kindren vroet.......
+

vs. 417

Men maek' dat kindren dietsch.......

Ik denk dat diets maken toen reeds overwegend de bet. had van wijsmaken (ironisch
dus), terwijl vroed maken eerder niet ironisch kon worden gebruikt.
+

De waerheyt dickwils past op gunste noch op tooren.
+

vs. 421

De waerheidt wil 'er uyt. Zy past op gunst nocht tooren.

Duidelijke verbetering: krachtiger en absoluter (tegenover slap dickwils).
vs. 427 schoon genomen terecht tussen komma's geplaatst als abs. part. constr.:
de zaak op z'n mooist genomen, als men 't zo gunstig mogelijk neemt; in 1617 geen
komma's.
vs. 435 Dan aan de kop van de zin vervangen door Maer; Hooft had in 1617 overal
als na compar. in dan veranderd, maar had dit verzuimd in 434. Hij herstelde dit nu
(1636: Geen ander raedt, dan van zyn' ooren toe te stoppen), maar kreeg zodoende
een herhaling van dan in 435. Daarom Maer (giet ze vrij vol was).
+

T hĕns dĕ gh nĕ metrisch verbeterd tot Tŏt sch ê dĕs g nĕn
+

vs. 451

+

...........en al te saem ghereedt
+

vs. 455

...........en ganschelijk gereedt

Onduidelijk. Mogelijk misverstand van al (onbetoond) als: reeds, hiermee opgeheven.
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+

Van welcken is het hooft Vlisses wel ter tael.
+

vs. 459

Van welke 't hoofdt zal zijn Vlisses wel ter tael.

Naar ik vermoed metrumverbetering: Văn w lckĕn hĕt h ft was niet fraai; door
van welken, welke te maken (vgl. Waern. 23: abl. pl. welken en welke) werden de
eerste twee jamben beter: Văn w lkĕ 't h fdt; zal zijn nu nodig om de alexandrijn
te vullen.
vs. 467 wel ontfaen als pred. toev. tussen komma's geplaatst; in 1617 geen
komma's.
vs. 478 En sal van bloedt versaen sijn punte noch sijn sneedde, Hooft verving in
beide gevallen sijn door de, dat duidelijk genoeg reflecteerde op het getogen zwaard
van 477.
+

En met soo swaren straf vervolghe Paris schuldt,
+

vs. 483

En, met zoo swaer een' straf vervolght de snoode schuldt,

vervolght in overeenstemming met voorgaande vs.: kreunt, neemt; om een lettergreep
te winnen moest de rest van het vs. veranderd worden; Hooft deed dit bekwaam.
+

In mijne tronij koudt te soecken d'oude lijnen:
+

vs. 498

In 's kouwden troony, nae te speuren d'ouwde lijnen;

De postpositie koudt weggewerkt.
Mijn conclusie uit dit onderzoek naar de varianten in Hoofts Brief van Menelaus
1636 is, dat de algemene verguizing van de wijzigingen die Hooft in 1633-1636 in
zijn vroegere gedichten aanbracht, niet op zijn plaats is, althans niet voor dit grote
gedicht. Het betrachten van een strenger jambisch metrum heeft de vss. over het
algemeen niet geschaad, de woordorde werd meermalen verbeterd, het moeizame
elimineren van de on-hollandse postpositie van het adjectief verdient lof. Ook andere
wijzigingen zijn inderdaad correcties. Het leek mij niet ongepast in dit Hooft-jaar een
bijdrage te leveren tot het eerherstel van de oudere dichter Hooft.

Adres van de auteur:
Frederik Hendriklaan 15
3445 XM Woerden.
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G. Kamphuis
Enkele kanttekeningen bij de biografie van Constantijn Huygens
door Jacob Smit
1. Elders in deze aflevering (zie p. 309-314) vindt men van de hand van Dr. P.E.L.
Verkuyl een recensie van dit boek. Ik heb daaraan enige notities mogen bijdragen.
De lectuur van Smits biografie heeft mij echter verleid tot het noteren van enkele
overwegingen en kritische opmerkingen welke in die bespreking moeilijk waren in
te passen. Derhalve wil ik, daartoe door de redactie in de gelegenheid gesteld, deze
gaarne in het hierna volgende onder de aandacht brengen.
Neerlandici zullen zich uiteraard meestal beperken in hun aandacht voor Huygens'
activiteiten op zovele andere gebieden dan het hunne, hoewel toch die activiteiten
op de een of andere manier vaak verband houden met zijn poëzie. Juist daarom
lijkt de vraag gewettigd, of een beschrijving van het leven van deze grote Nederlander
versmald kan worden door aan zeer wezenlijke onderdelen daarvan nauwelijks of
op een minder zorgvuldige wijze aandacht te schenken. Ook bij waardering voor
de moedige onderneming die het schrijven van dit boek toch is, mag, dunkt mij,
deze vraag worden gesteld en eventuele kritiek niet achterwege blijven.
Het is, zoals reeds uit de titel van deze bijdrage blijkt, niet mijn bedoeling en het
zou ook, zeker in dit bestek, niet mogelijk zijn daarbij zelfs maar naar een schijn
van volledigheid te streven. Ik zal mij derhalve tot enkele punten beperken.
2. De schrijver heeft in het tweede hoofdstuk zoals anderen voor hem (Jorissen,
Worp, enz). een samenvatting gegeven van de opeenvolgende fasen van
Constantijns opvoeding, samen met die van zijn ruim een jaar oudere broer Maurits.
Maar hij heeft evenmin als die anderen (op één uitzondering na die nog ter sprake
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komt) zich afgevraagd welk ideaal hun vader Christiaen hierbij voor ogen stond en
door welke denkbeelden dit ideaal werd gevoed. Het zal echter duidelijk zijn, dat
het antwoord op die vraag niet onbelangrijk is. Temeer niet daar Constantijn zelf de
betekenis van zijn opvoeding voor de vorming van zijn persoonlijkheid blijkt te
beseffen, als hij schrijft te willen nagaan ‘in welk opzicht ik mijn natuur ben getrouw
1
gebleven en in hoever ik de invloed van mijn opvoeding heb ondergaan’ ). Voor een
biograaf lijkt mij dit een belangrijk, om niet te zeggen een wezenlijk uitgangspunt,
als hij zich een goed begrip wil vormen van het karakter en de mogelijkheden van
zijn held en de wijze waarop deze zich in zijn tijd en zijn omstandigheden hebben
gerealiseerd.
Het was zeker niet Christiaens bedoeling, dat zijn zoon (om mij in het vervolg tot
Constantijn te beperken) zich zou ontwikkelen tot een ‘uomo universale’ - deze term
is in verband met Constantijn nog al eens gebruikt -, de zich vrij en onbekommerd
aan letteren, kunsten en wetenschappen wijdende hoveling van de Renaissance.
Christiaen zelf mocht dan al naar de eisen van die tijd en van zijn milieu in
humanistische geest zijn geschoold, hij was een overtuigd Calvinist. En de Calvinist
2
kent niet het vrij zijn van een beroep, maar de beroepsplicht, de roeping tot arbeid
3
en tevens de eis tot ijver in het ontplooien van alle natuurlijke begaafdheden .
Constantijn moest worden opgeleid voor een hoog staatsambt, hij moest een goed
burger en dienaar worden van het nog jonge, in de strijd om zijn bestaan gewikkelde
4
gemenebest . De verschillende vakken die hij beoefende, dienden alleen tot dat
doel. Angstvallig waakte de vader ervoor, dat zijn zoon aan geen van deze vakken

1
2

3
4

De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven, ed. A.H. Kan, met een bijdrage
van G. Kamphuis, Rotterdam, Antwerpen, 1946, 17; verder aangeduid als De jeugd.
Vgl. E. Troeltsch, Ges. Schriften, IV, 1925, 278 vlg. en W.J. Aalders, Roeping en beroep bij
Calvijn, Med. der Ned. Akademie van Wetensch., afd. Lett., Nwe reeks, dl. 6, nr. 4, Amsterdam,
1943, 34.
E. Beins, Die Wirtschaftsethik der Calvinistischen Kirche der Niederlande 1565-1650,
's-Gravenhage, 1931, 38 vlg.
De jeugd, 108: ‘als wij eenmaal in staatsdienst zouden treden’.
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zich met al te grote hartstocht of om het verkrijgen van een professionele
bekwaamheid zou gaan wijden. Daarom kon Constantijn zich aanvankelijk slechts
5
in het geheim bezig houden met de wiskunde en de schilderkunst . En als hij het
later over zijn intensieve beoefening van de muziek heeft, klinkt er een lichte toon
van zelfverwijt in de herinnering aan de te grote liefde die hij reeds in zijn prille jeugd
6
had voor zang en snarenspel .
Christiaen heeft ons van zijn pedagogische principes, programma en methoden
geen overzicht nagelaten. Hoewel zijn zoon een tamelijk nauwkeurige beschrijving
van de verschillende fasen van zijn opvoeding heeft gegeven, in het bizonder in zijn
fragment gebleven Latijnse autobiografie-in-proza, is het toch goed te bedenken,
dat het daarin gaat om een terugblik op latere leeftijd. Derhalve past voorzichtigheid
bij het daaruit reconstrueren van de pedagogische denkbeelden van zijn vader.
Anderzijds bevat dit stuk wel zoveel concrete gegevens, dat het, gecombineerd met
7
wat daarover genoteerd werd in zijn Dagboek en in zijn Latijnse
autobiografie-in-verzen, geschreven tegen het eind van zijn leven, een overzicht
mogelijk maakt en enig inzicht biedt.
Dat overzicht is, zoals gezegd, reeds enige malen gegeven en ik zal het dan ook
niet herhalen. Het zal de lezer van deze geschriften opvallen, dat er bizonder veel
aandacht wordt besteed aan de klassieke talen, letteren en geschiedenis. Daarnaast
stonden allerlei andere vakken en bezigheden op het programma die de pieuse,
intellectuele en lichamelijke mogelijkheden van het kind moesten ontwikkelen. Maar
als Constantijn een meer dan gewone belangstelling toont o.a. voor de wiskunde,
dan blijkt hij daarin reeds moderner dan zijn vader. Diens programma kon moeilijk
een jongen helemaal voldoen die met zo'n open oog en zo'n intelligente aandacht

5
6
7

Constantini Hugenii de vita propria sermonum inter liberos libri duo, ed. P. Hofman Peerlkamp,
Haarlem, 1817, I, vs. 243 vlg. (‘Mathesis clam patre’) en vs. 262 vlg.; De jeugd, 67.
B.v. Ged., ed. Worp, IV, 110, ‘Eufrasia’, vs. 733-740: ‘Men moet het mij vergeven...’ enz.
Dagboek van Constantyn Huygens, [....]naar het afschrift van diens kleinzoon, ed. J.H.W.
Unger, Amsterdam, 1884/1885, 1-3.
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de moderne natuurwetenschappen, het empirisch onderzoek en de eis tot inductieve
kennisvorming (Bacon) zag opkomen. Het zou echter onbillijk zijn daarom de vader
8
van bekrompenheid te beschuldigen . Hij moedigde integendeel zijn zoon juist aan,
wanneer hij bij hem begaafdheden ontdekte op gebieden die niet in zijn
opvoedingssysteem waren voorzien of die daarin een geringe plaats innamen.
Christiaen was ongetwijfeld een goed pedagoog. Maar dat zijn denkbeelden over
de opvoeding en zijn praktische realisering daarvan voor die tijd uitzonderlijk of zelfs
bizonder voorlijk zouden zijn, is evenzeer een misvatting als de mening dat hij deze
9
helemaal zelf zou hebben bedacht .
De grote wegwijzer voor de vorming van de humanistische geleerde was Erasmus.
De adel echter vond zijn ideaal beschreven in het veelgelezen boek van graaf
10
Baldassare Castiglione Il Cortigiano . Langzamerhand werden in de Engelse
11
pedagogische opvattingen de ideeën van beiden versmolten . Zo vindt men de
eisen voor de opvoeding tot de hogere staatsdienst b.v. uitvoerig uiteengezet in
Thomas Elyots The Governor (1531) en in Sir Humphrey Gilberts Queen Elisabeth's
12
Academy (1572) . Het puriteinse element in dit

8

9

10

11
12

Aldus G.J. Buitenhof, Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige opvattingen
(diss.), Gouda, 1923, 10: ‘dat de studie zoo vlug mogelijk haar beslag moest krijgen’; 16: ‘den
van boekenwijsheid zoo afkeerigen Christiaen’; 25: ‘een zekere bekrompenheid’.
Zo b.v. H.E. van Gelder in Med. van de dienst van kunsten en wetenschappen, 's-Gravenhage,
1919-1925, 61: ‘Zijn methode van opvoeding is voor dien tijd bijzonder merkwaardig’; Kan in
De jeugd, 126, 127: ‘opvoeding, die hij genoot volgens beginselen, welke bij de opvattingen
van zijn tijd verre vooruit waren’.
In Constantijns bibliotheek (Cat., 43, nr. 35) bevond zich ‘Le parfaict Courtisan’, waarschijnlijk
hetzelfde exemplaar als de uitgave van 1580, genoemd in Ged., V, 205 noot 3. Voor hetzelfde
boek in het Italiaans zie Ged., II, 91, 92 noot bij de zedeprint ‘Een wijs hoveling’ en III, 49
noot 1. Ook treft men in genoemde catalogus verschillende uitgaven aan van Erasmus, o.a.
43, nr. 235 ‘Erasmi opera omnia, 8 vol. Basil. 1540’, waarschijnlijk eveneens afkomstig uit de
bibliotheek van zijn vader.
Bruno Dressler, Geschichte der englische Erziehung, Leipzig, 1928, 21 vlg.
W.H. Woodward, Studies in Education during the Age of the Renaissance, 1400-1600,
Cambridge, 1906, 266 vlg. Zie voor de ideeën van Elyot en de hierna (noot 14) genoemde
Ascham over de opvoeding tot ‘a Civil Jentleman in service of his Prince and contrie’ (aldus
Ascham) ook Eugenio Garin, L'educazione in Europa (1400-1600), Bari, 1957, 175 vlg.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

280
soort Engelse geschriften werd steeds sterker. Clelands The Institution of a young
Nobleman (1607) stelt de bijbel boven alle andere boeken, al vergeet de schrijver
niet Castiglione's De Hoveling met nadruk aan te bevelen. Humanisme, ridderlijkheid
13
en puritanisme zijn bij hem voor het eerst verenigd .
Dat Christiaen met dergelijke geschriften niet onbekend zal zijn geweest, is zeer
14
waarschijnlijk gezien zijn relaties met Engeland . Deze gingen nog wel wat verder
dan zijn door Hooft zo boeiend beschreven avontuur: het in opdracht van de Prins
bevrijden van het zoontje van een Nederlandse scheepskapitein dat aan de Spaanse
15
ambassadeur in London in gijzeling was gegeven .
Maar ook in zijn naaste omgeving kon hij zijn licht opsteken over
opvoedingskwesties. Zijn elf jaar oudere en eveneens uit Brabant afkomstige vriend
Marnix van Sint Aldegonde had omstreeks 1583 op verzoek van graaf Jan van
16
Nassau een verhandeling geschreven Ratio instituendae iuventutis . De bedoeling
ervan was grondbegin-

13
14

15
16

Woodward, a.w., 306 vlg.; Dressler, a.w., 59.
Zie van de in deze relaties bij uitstek deskundige A.G.H. Bachrach, Sir Constantine Huygens
and Britain, 1596-1687, I, Leiden, London, 1962, 45-47, waar in dit verband niet de boekjes
van Elyot en Gilbert worden genoemd, maar twee andere dergelijke werkjes, nl. Roger Ascham,
The Scholemaster (1571) en Sir Thomas Wilson, The Art of Rhetorique (1584), die zich in
Huygens' bibliotheek bevonden.
Jacob Smit, a.w., 14, 15; Huygens, Briefw., II, nr. 1512; Hooft, Ned. Hist., ed. 1703, II, 777-781).
G. Tjalma, Philip van Marnix, Amsterdam, 1896, 131 noot. Het werkje is naar het handschrift
uitgegeven door A. Lacroix in Oeuvres de Ph. de Marnix de Sainte Aldegonde, Correspondence
et mélanges, Paris, Bruxelles, 1860, 17-107, met een vertaling in het Frans. Een Nederlandse
vertaling leverde A. Cornette, Groningen 1881. Beide vertalingen zijn nogal slordig en niet
zonder omissies. Een moderne vertaling in het Frans gaf Jean Catresse, Traité d'éducation
de la jeunesse de Marnix de Sainte-Aldegonde, Bruxelles, 1959, naar het hs. in de Kon. Bibl.
te Brussel en de editio princeps De instutione principum ac nobilium puerorum, uitgegeven
door Sixtus Arcerius, Franeker, 1615. - Johan VI van Nassau-Siegen (Jan de Oude) was een
broer van Willem de Zwijger en de grootvader van Johan Maurits de Braziliaan. Zie voor het
veelzijdige humanistisch-calvinistische onderwijs in het begin van de 17de eeuw in de
protestantse Duitse nabuurlanden, gegeven aan adellijke jongelieden die werden opgeleid
voor een bestuurlijke of militaire leiderstaak, het rijk gedocumenteerde hoofstuk van mevrouw
M.E.H.N. Mout, ‘The youth of Johan Maurits and aristocratie culture in the early seventeenth
century’ in Johan Maurits van Nassau, 1604-1679. A humanist prince in Europe and Brasil,
The Hague, 1979, in het bizonder p. 14-30.
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selen en voorschriften te geven volgens welke jonge edellieden en kinderen van
vooraanstaande burgers moesten worden opgevoed om later als hoge staatsdienaren
17
werkzaam te kunnen zijn. Ook Marnix had goede relaties met Engeland . De boekjes
van Elyot en Cleland tonen veel overeenkomst met zijn tractaat, al is dat van Cleland
verschenen nadat Marnix het zijne had voltooid.
Weliswaar laten diens voorschriften en aanbevelingen op sommige punten enig
18
verschil zien met Christiaens praktijk, maar het aantal overeenkomsten is voldoende
om het meer dan waarschijnlijk te achten, dat hij bij zijn vriend te rade was gegaan.
Constantijn heeft Marnix nauwelijks gekend, want hij was twee jaar toen deze
stierf. Maar in beider levenshouding, godsdienstige opvattingen en
belangstellingssferen is, zoals J. Wille indertijd, zij het terloops, heeft opgemerkt,
ondanks verschillen in persoonlijkheid en door tijdsomstandigheden, zeer veel
19
overeenkomst . Men mag dan ook wel aannemen, dat Marnix een voorbeeld voor
Constantijn is geweest, een voorbeeld dat hij navolgde om het in bepaalde opzichten
20
te overtreffen . Dat kan alreeds blijken als men

17

18

19
20

Reeds zijn vader was er in 1553 gezant geweest (A.A. van Schelven, Marnix van St.
Aldegonde, Utrecht, 1939, 4. Zie voorts Bachrach, a.w., 47. J.P.M. Cornelissen, ‘Marnix over
de opvoeding der jeugd’ in Hist. Tijdschrift, 19, 1940, 113-152, betoogt, dat Marnix met zijn
tractaat een compilatie heeft gegeven van de denkbeelden over opvoeding die er sinds
Plutarchus en Quintilianus zijn ontwikkeld. Vooral aan de een tijdlang in Brugge levende
Spanjaard Vives zou hij voor zijn geschrift veel te danken hebben.
Zo b.v. pleit Marnix voor klassikaal onderwijs; met het bespelen van snaarinstrumenten wilde
hij een muzikale jongen op 12-jarige leeftijd laten beginnen (hij dacht aan de luit), maar
Constantijn leerde het al op zijn achtste jaar, nadat hij reeds op zijn zesde met de Engelse
viool was begonnen; ook was Marnix tegen het leren dansen, hoewel hij daarover vroeger
anders dacht (Van Schelven, a.w., 144).
J. Wille, Marnix' Byencorf, Scheveningen, 1919, 22 en noot 108.
Bachrach, a.w., 49 vlg.
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de veilingcatalogus van Marnix' bibliotheek (1599) vergelijkt met die van Constantijns
21
bibliotheek (1688) . Beide boekwerkjes getuigen van een zeer veelzijdig gerichte
belangstelling. In beide vindt men werken op het gebied van de theologie (in die
van Marnix verhoudingsgewijs meer dan in die van Constantijn), rechten, letteren,
zowel oude als nieuwe, geschiedenis, filosofie, militaire wetenschappen, kosmografie,
geometrie, tuinbouw, reisbeschrijvingen, architectuur, schilderkunst, numismatiek,
muziek, enz., enz. Dat Marnix, evenals Huygens niet alleen een groot
muziekliefhebber was, maar ook zelf componeerde, kan men in de catalogus van
22
zijn boekerij eveneens lezen . Ook de belangstelling van beiden voor architectuur
en beeldende kunsten is opvallend. Marnix bezat een aantal prenten en schilderijen
23
van 16de-eeuwse kunstenaars, o.a. van Albrecht Dürer . Deze had tijdens zijn reis
in de Nederlanden het portret van zijn grootvader Jean de Marnix, rentmeester, raad
en secretaris van de landvoogdes, ‘mit dem Kohln’ getekend. Ook had hij hem bij
zijn bezoek in augustus 1520 aan Brussel zijn ‘gestochnen Passion’ cadeau
24
gegeven . In dit verband moet voorts de oude Jacques de Gheyn worden genoemd,
vriend van de familie Huygens en evenals deze op het Voorhout in 's-Gravenhage

21

22

23

24

De catalogus van Marnix' bibliotheek is afgedrukt in Philips van Marnix van St. Aldegonde,
Godsdienstige en kerkelijke geschriften, Verscheidenheden uit en over de nalatenschap, ed.
J.J. van Toorenenbergen, 's-Gravenhage, 1878, 121-180. Bij het gebruik van die van Huygens'
bibliotheek dient men voor de oudere boeken de auctiecatalogi van die van zijn zonen
Constantijn Jr. en Christiaan te betrekken, omdat zij vóór de veiling van de bibliotheek van
hun vader daaraan een aantal boeken hadden onttrokken.
A.w., 178 ‘Cantilenae testudini accomodatae & conscriptae à Philip. Marnixio’ en ‘Psalmi &
cantilenae variae a Ph. Marnixio conscriptae & testitudini accomodatae’. Zie ook Van
Toorenenbergen, a.w., 234.
Aan het eind van de auctiecatalogus van Marnix' boeken leest men: ‘Sunt & insuper variae
eximiaeque Alb. Dureri & aliorum Picturae & Tabulae’. Hij stond ook in nauwe relatie met de
dichter-schilder Lucas de Heere (Van Schelven, a.w., 188, noot 27).
Dürer, Schriftlicher Nachlass, ed. Hans Rupprich, I, Berlin, 1956, 155. Dat ook Huygens een
groot bewonderaar van Dürer was, blijkt uit De jeugd, 72, en Ged. IV, 71, 72.
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wonend. Deze schilderde in 1597 een (thans niet meer bekend) portret van Marnix
25
en maakte daarnaar een gravure in 1599 .
Het komt mij voor, dat in het bovenstaande voldoende aannemelijk gemaakt is
van welke betekenis voor de opvoeding van Constantijn de in Engeland ontwikkelde
ideeën en voorschriften op dit gebied zijn geweest, en in het bizonder het
pedagogische tractaat en het voorbeeld van Marnix: Daardoor is hij gevormd tot
een veelzijdig georiënteerde, humanistisch-Calvinistische staatsdienaar. Daardoor
ook werd de mogelijkheid geschapen, dat hij, met zijn karaktereigenschappen en
zijn meer dan gewone begaafdheid, creatief kon zijn op velerlei gebied en bovendien,
vooral door zijn vooraanstaande sociale positie, een grote invloed heeft kunnen
uitoefenen op het Nederlandse culturele leven in de zeventiende eeuw.
Het is jammer, dat Smit zich de kans heeft laten ontgaan om aan deze, hier slechts
in het kort geschetste achtergronden enige aandacht te besteden. Had hij dat wel
gedaan, dan zou hij de persoonlijkheid van zijn held beter in het kader van zijn tijd
hebben kunnen plaatsen, daarin dieper hebben kunnen doordringen en er een van
meer visie getuigend relief aan hebben kunnen geven. Het zou ook hebben
voorkomen, dat hij soms, vooral tegen het eind van het boek, in een wat
kroniekachtige opsomming van feiten en gebeurtenissen vervalt. Van dit laatste
schijnt hij zich bewust te zijn, als hij op pag. 48 spreekt van ‘mijn kroniek’. Zijn
opmerking dat er nog zovele voorstudies moeten worden verricht voordat een goede
biografie van Huygens kan worden geschreven gaat althans op dit punt niet op.
Alleen reeds het even zaakrijke als inzicht gevende boek van Bachrach, waarvan
hij de titel in zijn bijlage 2 vermeldt, had hij hiervoor immers met vrucht kunnen
raadplegen.
3. Gezien de opzet van Smits boek mocht men niet verwachten, dat hij veel aandacht
zou besteden aan de betekenis van Huygens voor de Nederlandse bouwkunst en
beeldende kunsten van zijn tijd.

25

Toorenenbergen, a.w. I, 1878, 237. Huygens bezat een geschilderd portret van Marnix blijkens
Ged., VIII, 178: zie ook Briefw., VI, 452, nr. 7219 (volledige tekst in Toorenenbergen, a.w.,
238a en b).
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Maar dat kan, nu hij er wel enige passages aan wijdt, de onnauwkeurigheden en
onjuistheden daarin toch moeilijk verontschuldigen.
Op pag. 77 leest men: ‘Huygens had nog niet, onder invloed van Jacob van
Campen, een afschuw van de Gothiek gekregen’; en op pag. 179: ‘Voor het
ontwerpen [van zijn huis op het Plein te 's-Gravenhage, K.] kreeg Huygens later
hulp van Pieter Post en Jacob van Campen’.
De eerste zinsnede heeft betrekking op Constantijns bewondering voor de gotische
dom van Straatsburg, toen hij met het gezantschap van Van Aerssen van
Sommelsdijk op de terugweg was van Venetië. Hoe Smit tot zijn opmerking komt,
is wel duidelijk. Hij denkt hier aan de passage in Hofwijck (vs. 619 en 620), waarin
de dichter Van Campen prijst, omdat deze ‘de vuijle Gotsche schell’ van ‘'t blinde
Nederlands mis-bouwende gesicht’ had afgelicht. En ook aan zijn sneldicht ‘Op het
26
graf vanden Heere Jacob van Campen’ van 1 mei 1658 , waarin de overleden
bouwmeester lof wordt toegezwaaid, omdat hij ‘'t Gotsche krulligh mall’ had
verworpen voor het ‘staetigh Roomsch’ (= de statige bouwstijl van het klassieke
Rome), d.w.z. voor de nieuwe bouwkunst die in Italië was ontstaan, vooral toen
Palladio, met als uitgangspunten de resten van oude Romeinse bouwwerken en
Vitruvius' geschrift De architectura, daar de classicistische architectuur had
27
geïnaugureerd .
Dat de dichter in 1620 veel waardering had voor de Straatsburgse dom (en
28
trouwens ook voor de Romaanse dom van Spiers) is juist. Maar voor zijn latere
bestrijding van wat toen ‘gotisch’ heette, had hij Van Campen in het geheel niet
nodig. De beide uit Huygens' poëzie geciteerde plaatsen gaan terug op een in die
tijd

26
27
28

Ged., VI, 247.
Zie James S. Ackerman, Palladio, Penguin Books, 1966, in het bizonder hoofdstuk 5 ‘Principles
of Palladio's Architecture’.
Huygens' Franse journaal van zijn reis naar Venetië in 1620, uitgegeven door J.A. Worp in
Bijdr. en Med. van het Hist. Gen. te Utrecht, XV, 1894; zie pag. 146 en 148.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

285
29

sinds Vasari gangbare topos, zoals E. de Jongh heeft aangetoond . De achtergrond
daarvan was, dat alle bouwkunst uit de ‘duistere’ middeleeuwen, zowel romaanse
als gotische, werd beschouwd als ‘Gotisch’, omdat de Gothen, zo meende men, na
hun vernielzucht op de klassieke bouwwerken in Italië te hebben botgevierd, een
andere, wanstaltige bouwkunst hadden ontwikkeld. Deze werkte nog lang door na
de stijlvernieuwing van de Renaissance in ons land, d.w.z. in de maniëristische
architectuur van de 16de en het begin van de 17de eeuw, toen er een slechts
langzaam voortgaande ontgotisering plaats vond. Het is vooral tegen deze in zijn
eigen tijd in zwang zijnde stijlvermenging dat Huygens zich in het bizonder richt.
Met de toen nog weinig bekende Van Campen heeft hij pas persoonlijk kennis
30
gemaakt in december 1634 . Toen waren de fundamenten van zijn huis, door hem
zelf ontworpen volgens zuiver classicistische principes, al gelegd en zelfs de kozijnen
ervoor al besteld. Reeds vele jaren daarvoor had hij in Italië, vooral in Vicenza en
Venetië, de classicistische bouwwerken van Palladio, Scamozzi, e.a. leren kennen
31
en bewonderen . En in Engeland had hij al eerder met niet minder belangstelling
het in aanbouw zijnde Banqueting House (voltooid in 1622) van Inigo Jones bekeken.
Bovendien had hij in zijn bibliotheek de meeste van de toenmalige werken op het
gebied van de bouwkunst. Blijkens zijn correspondentie en an-

29

30

31

E. de Jongh, ‘'t Gotsche krullig mall'. De houding tegenover de gotiek in het
zeventiende-eeuwse Holland’ in Nederlands kunsthistorisch jaarboek 1973, dl. 24, pag. 85
en 92. In het bizonder over Huygens pag. 105-107.
Voor het volgende zie mijn artikel ‘Constantijn Huygens, bouwheer of bouwmeester?’ in Oud
Holland, 72, 1962, 151-180, waarin essentiële fragmenten zijn gepubliceerd van het tot dan
toe onbekende hs. van Huygens, getiteld Domus (1639). Uit dit stuk blijkt, dat Huygens'
activiteiten op het gebied van de architectuur groter waren dan men voordien kon vermoeden.
Het is vreemd, dat Smit geen melding maakt van Constantijns enthousiaste waardering van
de (thans nog in gebruik zijnde, in Europa enig overgebleven) renaissance-schouwburg, het
Teatro Olimpico te Vicenza met zijn voor de hedendaagse bezoeker zo merkwaardige, op
perspectivische effecten berekende toneelbouw (zie het genoemde journaal, pag. 118 vlg.).
Het werd ontworpen door Palladio en voltooid door Scamozzi in 1583.
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32

dere handschriftelijke aantekeningen had hij die goed bestudeerd .
In het tweede citaat valt de vreemde volgorde op van de namen der beide
bouwmeesters. Immers werd Post geboren in 1608 en Van Campen in 1595. De
eerste was een leerling van de laatste en kan, hoewel later een vooraanstaand
architect, toch moeilijk in één adem met Van Campen worden genoemd. Maar
bovendien heeft Post niets te maken gehad met het ontwerpen van Huygens' huis.
Het ook bij vroegere schrijvers voorkomende misverstand is waarschijnlijk ontstaan,
doordat hij omstreeks 1638, toen de bouw van dat huis al voltooid was, in opdracht
van Huygens er een vijftal tekeningen van heeft gemaakt (plattegrond, vooraanzicht,
zijaanzicht, enz.). Hendrik Hondius vervaardigde daarnaar etsen. En deze stuurde
Huygens toe aan zijn vrienden en relaties in het binnen- en buitenland.
Tenslotte valt in dit citaat een niet geringe omissie op. Minstens even belangrijk
als het feit, dat hij zelf dit huis ontwierp, was het, dat dit in de Nederlanden het eerste
bouwwerk was geheel in classicistische stijl, een stijl die werd gekenmerkt door
zuivere proporties waaraan bepaalde formules ten grondslag lagen, door
evenredigheid der delen en door harmonie; en vooral dat, zoals Huygens met trots
vermeldt, ‘uit deze ene tronk [...] onze streken vervuld worden met ontelbare
33
twijgen’ . Inderdaad hebben Huygens en Van Campen met dit begin de
classicistische bouwkunst in deze contreien krachtig gepousseerd, waarbij de
secretaris, later ook raad en rekenmeester van de Prins al zijn niet geringe invloed
kon gebruiken.
Uit Huygens' handschrift Domus komt tamelijk duidelijk naar voren, hoe de gang
van zaken bij het ontwerpen van zijn huis is geweest. Kort samengevat komt het
hier op neer. Hij maakte een plattegrond met advies van de Franse architect De la
Vallée, in diezelfde tijd benoemd tot bouwmeester voor de paleizen van Frederik
Hendrik, en in overleg met zijn vrouw. Zelf had hij gedacht aan een ‘forma quadrata’,
maar zij gaf de voorkeur aan een meer langgerekte vorm met twee vooruitstekende
‘galerijen’ die een voorplein

32
33

Kamphuis, a.w., 153.
Id., a.w., 175.
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omsluiten. Zo is het ook, waarschijnlijk mede op aandringen van de zeer Frans
georiënteerde Prins, inderdaad geworden. Toen de fundamenten al waren gelegd
en de stal aan het eind van de tuin al was gebouwd, kwam Huygens, zoals reeds
opgemerkt, in persoonlijk contact met Van Campen. Die gaf, bij een herhaalde en
levendige gedachtenwisseling over architectonische beginselen en problemen tussen
hen beiden, adviezen voor de detaillering van de opstanden en ook in technische
kwesties.
Ook maakte deze waarschijnlijk de ontwerpen voor de drie beelden op het
34
tympaan . Deze werden gehakt door de steenhouwer Pieter 't Hooft. Het waren
niet zo maar ‘Drij moije Meissies’ of de symbolen voor geloof, hoop en liefde zoals
sommigen meenden, maar naar Huygens in zijn gedicht ‘3. beelden op het frontispice
van mijn huijs’ van 8 oktober 1676 schreef, vrouwenfiguren die als zinnebeelden
dienden van de doelmatigheid (utilitas), de hechtheid (firmitas) en de schoonheid
35
(venustas) . Het waren de drie grondbegrippen die volgens Vitruvius essentieel
geacht moesten worden voor een goede bouwkunst. Huygens verhief daarmee en dit benadrukt nog eens de betekenis van dit bouwwerk - naar de treffende
uitspraak van Th.H. Lunsingh Scheurleer ‘zijn huis zelf tot symbool van de nieuwe
36
bouwkunst’ . Ook blijkt uit dit gedicht, dat voor Huygens het menselijk lichaam, in
zijn symmetrische bouw, in de architectuur het grote voorbeeld moest zijn, een idee
37
die de gehele classicistische bouwkunst in de 17de eeuw heeft beheerst . In zijn
gedicht Hofwijck, vs. 93-95 en vs. 977-1000 vindt men dezelfde gedachte uitgedrukt.

34
35
36

37

Voor het volgende zie Th.H. Lunsingh Scheurleer, ‘Beeldhouwwerk in Huygens' Haagse huis’
in Oud Holland, 72, 1962, 201.
Ged., VIII, 143; vs. 9 ‘'t Huijs moet Gemackelijck, Sterck en Aensienlyck wesen’. De middelste
en dus hoogstgeplaatste figuur was het zinnebeeld van de ‘venustas’.
Lunsingh Scheurleer, a.w., 202. Ook bij Vondel in zijn ‘Bouwzang’ (1648) vindt men deze
begrippen: ‘gerief’, ‘majesteit’ en ‘tijtverdurende eeuwigheid’ (vs. 83, 84) en in ‘Inwydinge van
het stadhuis t'Amsterdam’ (1655): ‘gerief’, ‘aenzien’ en ‘geduurzaemheit’ (vs. 589, 590, beide
in ed. W.B., dl. V).
Lunsingh Scheurleer, a.w., 203 vlg. Ook hier wijst deze op Vondels ‘Inwijdinge’, nl. de verzen
631-640. Voor deze en andere ideeën (o.a. over de wiskundige formules voor proporties voor Huygens waren deze zeer belangrijk -) die aan de bouwkunst van Palladio en andere
classisistische architecten ten grondslag lagen, zie vooral R. Wittkower, Architectural principles
in the Age of Humanism, London, 1962, 3de dr., III en IV.
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Als Smit kennis had genomen van de toch weinig talrijke studies die na de oorlog
38
op dit gebied zijn verschenen , had hij niet alleen een onjuiste voorstelling van
zaken gemakkelijk kunnen vermijden, maar ook een activiteit van Huygens zeker
niet onvermeld gelaten, die voor de architectuurhistorie van ons land in de 17de
eeuw zo belangrijk is geweest.
Ook in zijn huis en tuin had Huygens plastieken opgesteld. Van de laatste is bijna
39
niets meer bekend . Maar van de beide zandstenen beelden die het voorhuis sierden
40
weten wij, dat zij een hommage aan Frederik Hendrik waren . In het ene beeld, een
vrouw met een scheepsroer voorstellend, werd diens ‘prudentia’, zijn vooruitziende
blik geëerd - en men denkt hier onwillekeurig aan 's dichters ‘Scheeps-praet’ -, in
het andere, een vrouw met een hoorn des overvloeds, werd de welvaart
gesymboliseerd die zijn bewind kenmerkte. Zijn verering voor het prinselijk paar
blijkt trou-

38

39

40

Behalve de drie genoemde opstellen noem ik nog Katherine Fremantle, The Baroque
Townhouse of Amsterdam, Utrecht, 1959, en W. Kuiper, ‘Wat een mooi stadhuis!’ in jaarboek
Amstelodamum, 69, 1977, 73-88. De auteur tracht het waarschijnlijk te maken, dat een van
de plannen voor het Amsterdamse stadhuis, gemerkt met het (nog niet verklaarde) monogram
SGL, van de hand van Constantijn Huygens is. Voorts vestig ik de aandacht op het boek van
dezelfde architectuurhistoricus (dat Smit gezien het jaar van verschijnen nog niet kon
raadplegen) Dutch Classicist Architecture. A survey of Dutch Architecture, Gardens and
Anglo-Dutch Architectural Relations from 1625-1700, Delft, 1980. Het is het eerste handboek
over onze zeventiende-eeuwse bouwkunst dat aan de grote betekenis van Huygens op dit
gebied - bijna driehonderd jaar na zijn dood! - ten volle recht doet wedervaren.
Er stonden o.a. een Venusbeeld blijkens Ged., III, 294 ‘In statuam Veneris in horto mea
tempestate subversam’ en een Mercuriusbeeld (Journalen van Constantijn Huygens den
Zoon, III, in Werken van het Hist. Gen. te Utrecht, 1888, 96, d.d. 12.6. 1649).
Lunsingh Scheurleer, a.w., 184 vlg.; Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum, Catalogus, 1973,
191, nr. 246. Beelden van P. 't Hooft, vermoedelijk naar een tekening van Jacob van Campen.
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wens ook uit het feit dat een schilderij van Mierevelt met hun portretten in een van
41
zijn kamers hing .
Van de schilderijen die Huygens bezat - toch wel belangrijk voor een biograaf om
te vermelden als hij de ambiance wil weergeven waarin zijn hoofdpersoon dagelijks
verkeerde - deelt Smit maar wenig mee. Toch zijn er wel gegevens over bekend.
Behalve vele portretten van hemzelf en zijn familie door vooraanstaande
42
43
44
kunstenaars bevatte zijn collectie o.a. een Rembrandt , een Saenredam en
45
46
47
48
49
stukken van Honthorst , Porcellis , Seghers , Bor en Van Campen .

41

42
43

44
45
46

47

48
49

J.C. v.d. Muelen, ‘Een oud Hollandsch huis uit de 1e helft der XVIIe eeuw’ in Haagsch
Jaarboekje, 1889, 67-84. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat dit een verkeerde toeschrijving betreft
(pag. 75) en dat het hierna genoemde stuk (noot 45) van Gerard van Honthorst is bedoeld.
Zie H.E. van Gelder, Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen, 's-Gravenhage, 1957.
De blindmaking van Simson, 1636, een geschenk van Rembrandt voor Huygens' bemiddeling
bij het verlenen van opdrachten door Frederik Hendrik; zie H. Gerson, Seven Letters by
Rembrandt, 's-Gravenhage, 1961, 34 en 40.
Het interieur van de Mariakerk in Utrecht; zie Alle schilderijen van het Rijksmuseum te
Amsterdam, 1976 (verder genoemd Cat. Rijksmuseum), 439, nr. A 831.
Portret van Frederik Hendrik en Amalia van Solms; zie Mauritshuis, Illustrated general
catalogue, The Hague, 1977, (verder genoemd Cat. Mauritshuis), 117, nr. 104.
Op grond van het gedicht ‘In tabulam Percelli pictoris ὑδροποιοῦ excellentissimi’ (Ged., III,
200) vermoed ik, dat Huygens een zeegezicht van Jan Porcellis in zijn collectie had; zijn
bewondering voor deze schilder blijkt ook uit De Jeugd, 72. Zie voorts H. Schmidt Degener,
‘Een onbekend portret van Constantijn Huygens in de National Gallery,’ Onze Kunst, 27,
1915, 114, waar de auteur erop wijst, dat het schoorsteenstuk op Thomas de Keysers portret
van Huygens een zeegezicht van Porcellis is.
Een borstbeeld van Willem III, omringd door bloemen van pater Daniël Seghers; zie Cat.
Mauritshuis, 218, nr. 257. Huygens schreef een aantal Nederlandse en Latijnse gedichten
op hem (Ged. IV en V).
Het vinden van Mozes in het biezen mandje door Paulus Bor; Cat. Rijksmuseum, 129, nr. A
852.
Briefw., I, 411, nr. 804, waar sprake is van een thans onbekend schilderij van Van Campen
dat deze aan Huygens ten geschenke had gegeven.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

290
De auteur vraagt wel en terecht aandacht voor de tekenkunst van de zonen
Constantijn en Christiaan. De eerste muntte vooral uit in het tekenen van
landschappen en dorpsgezichten, voor het merendeel gemaakt tijdens de veldtochten
waarop hij Willem III vergezelde. Christiaan schijnt een goed portrettekenaar te zijn
geweest, zoals ook kan blijken uit een notitie in het journaal van zijn broer na zijn
dood: ‘Deelden onder anderen de conterfeitzels, die hij met crayon gemaeckt
50
hadde’ .
Is het prijzenswaardig, dat Smit melding maakt van deze ten onrechte weinig
bekende tekenkunst, te betreuren valt dan weer de opmerking over Christiaans
portret van zijn vader op pag. 224: ‘al is het ene bewaarde portret dat hij van zijn
vader maakte, inderdaad bizonder mooi’ en pag. 251: ‘Christiaan Huygens heeft er
een prachtig portret voor getekend’ (nl. voor Korenbloemen, ed. 1658). Deze
herhaalde lof wekt verbazing, als men weet, dat die tekening niet meer bekend is
en Smit die dan ook nooit gezien kan hebben. Wel is er daarnaar een gravure
51
gemaakt door Cornelis de Visscher , maar men kan de kwaliteit van een tekening
toch niet of nauwelijks beoordelen aan de hand van een prent die daarnaar is
vervaardigd. Wie wel eens beide, een prent en de tekening die daarvoor als
voorbeeld diende, heeft vergeleken, weet, dat er altijd kleine verschillen zijn, alleen
al door de verschillende technieken, bij portretten vooral ook in de gelaatstrekken.
Maar bovendien is Smits mededeling ‘het ene bewaarde portret’ onjuist. In het
prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam kan men een portrettekening,
zilverstift op perkament, aantreffen van Constantijn door Christiaan, gemerkt ‘X
1663’. Het is een bizonder aardig portret, waarvoor de afgebeelde zonder enige
pose of statie als mo-

50
51

Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, van 21 Oktober 1688 tot 2 Sept. 1696, II, in
Werken van het Hist. Gen. te Utrecht, Nwe serie, nr. 25, Utrecht, 1877, 542, d.d. 11.10.1695.
Op deze gravure, voorkomend in Korenbloemen, ed. 1658, zijn gedichten bekend van Vondel
(ed. W.B., VIII, 607), Jan Vos (Alle de gedichten, I, 1662, 196) en Huygens zelf (Ged., VI, 83,
115 en 228 vlg.).
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del heeft gediend; in huiselijke dracht en houding is de vader hier afgebeeld .
4. Het moet een aantrekkelijke taak zijn een biografie van Constantijn Huygens van
illustraties te voorzien. Zoals reeds is opgemerkt bestaan er vele portretten van
hem, zijn kinderen, zijn familie, vrienden en andere relaties, hoewel, vreemd genoeg,
53
niet van zijn ‘Sterre’ . Ook zijn er tekeningen en prenten beschikbaar van zijn huis
op het Plein en van Hofwijck. Men zou voorts afbeeldingen kunnen opnemen van
de gouden draagpenning die Christiaen Sr. van Willem I kreeg als dank voor de
54
hiervóór vermelde, met succes vervulde opdracht in London en van de legpenning
die Christiaen zelf in 1606 had ontworpen in opdracht van de Staten ter bestrijding
55
van de vijandelijke propaganda . Van Constantijns

52

53

54
55

Zie mijn uitvoerige bespreking van Van Gelder, Ikonografie, in Oud Holland, 1958, 104-108,
waarin enkele aanvullingen en correcties konden worden gegeven, aldaar pag. 107. Een
tweede, bijna gelijke portrettekening (zwart krijt op papier) bevindt zich in het Prentenkabinet
van de Rijksuniversiteit te Leiden; het lijkt nagetekend van het eerstgenoemde, misschien
door Constantijn Jr. Zie voor beide Van Gelder, Ikonografie, 32, nrs. 26, 27, waar van het
eerstgenoemde portret een onjuiste auteur en datum wordt opgegeven.
Er bestaat een voorstudie voor het grote gezinsportret van Huygens met zijn vijf kinderen
door Hanneman, gedateerd 1640, in het Mauritshuis. Op die voorstudie (pen en penseel op
papier) bevat het middelste médaillon in vage schetslijnen de portretten van Constantijn en
Suzanna van Baerle. Deze schets is waarschijnlijk gemaakt in december 1634 door Jacob
van Campen, zoals O. ter Kuile meent in zijn Adriaen Hanneman, Alphen a/d Rijn, 1976, 62
vlg. Huygens schreef daarop enkele korte gedichten, gedateerd 25.12.1634 en 2.1.1635
(Ged., II, 305, 306). Een drietal portretten van Suzanna van Baerle is thans niet meer bekend.
Zij waren nog in het bezit van Constantijns achterkleindochter Suzanna Louise Huygens
(1714-1785), de laatste Huygens die het huis op het Plein te 's-Gravenhage heeft bewoond.
Zij was getrouwd met Willem baron van Wassenaar van Ruiven. Zie de inventaris van haar
boedel/1785, hoofdstuk 351, in het Gemeentearchief van 's-Gravenhage en E.W. Moes, ‘Een
verzameling familieportretten der Huygensen in 1785’ in Oud Holland, 14, 1896. nrs. 28 t/m
30.
De penning is afgebeeld en beschreven in G. van Loon, Beschryving der Ned.
Historipenningen, I, 's-Gravenhage, 1723, 294 vlg.
Bizot, Medalische Historie der Republiek van Holland, bewerkt door J. Oudaen, Amsterdam,
1690, 97.
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eigen schilderkunst is niets meer en van zijn tekenkunst nog maar weinig bekend.
Onder zijn handschriften treft men o.a. enkele ontwerpen aan voor het frontispice
56
van zijn Latijnse dichtbundel Momenta desultoria ; één daarvan is inderdaad
uitgevoerd, maar door een onbekende graveur. Ook kan men in die papieren
schetsen aantreffen van werktuigkundige en natuurkundige aard (een kogelbaan,
straalbreking in lenzen, enz.). Meer dan genoeg derhalve om daaruit een kleine
maar karakteristieke keuze te maken voor het illustreren van deze
57
levensbeschrijving .
Maar jammer genoeg laat de illustratieve verzorging van dit boek zeer veel te
wensen over, zowel wat de keuze als de toelichtingen en de kwaliteit van de
reproducties betreft. Het is mij niet bekend in hoever de schrijver hiervoor
verantwoordelijk is, maar men kan toch moeilijk aannemen dat deze verzorging
geheel buiten hem om tot stand is gekomen. Er ontbreekt een lijst van platen die
een verantwoording zou kunnen geven omtrent de makers, de jaartallen en de
techniek van de originelen en de plaats waar deze zich bevinden. Nu moeten wij
het doen met de onderschriften en die zijn bijna alle te summier, onvolledig,
misleidend of onjuist.
Bewijzen mogen na dit judicium niet achterwege blijven.
Onder het portret op pag. 6 staat vermeld: ‘Constantijn Huygens door Jan Lievens,
1627 (Museum Douay)’. Maar wie naar Douai zou reizen om het daar in het Musée
de la Chartreuse te bekijken, komt bedrogen uit. Het stuk bevindt zich al sinds 1962
58
in bruikleen in het Rijksmuseum te Amsterdam .
Van het getekende zelfportretje dat Constantijn in 1622 te Londen maakte (pag.
52), wordt een ontoelaatbaar vergrote en vergroofde reproductie gegeven. Het
onderschrift vermeldt niet, dat deze is ontleend aan een reproductie in Oud Holland,
59
1900, en dat de verblijfplaats van het origineel thans niet meer bekend is .

56

Huygens' hss. in de Kon. Akademie van Wetenschappen (thans in bruikleen in de Kon.
o

57

58
59

o

Bibliotheek, 's-Gravenhage), XLVIII, fol. 207 r en 208 v .
Zeer veel materiaal zou men kunnen vinden in de Catalogus der tentoonstelling ter herdenking
van den 300-jarigen geboortedag van Constantijn Huygens, 4 September 1596- 4 September
1896, 's-Gravenhage, 1896.
Cat. Rijksmuseum, 347, nr. C1467.
Van Gelder, Ikonografie, 18, nr. 3.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97

293
Op pag. 137 vindt men een afbeelding van het Muiderslot in de winter, een tijd,
waarin Hooft, behalve in de eerste jaren van zijn drostschap, daar meestal niet
vertoefde en dus ook Huygens hem er niet bezocht. Bovendien is het een reproductie
naar een nogal amateuristische waterverftekening uit het eind van de 18de eeuw
(cf. Hooft, Briefw., II, ed. Van Tricht, pl. 43 en de toelichting daarbij). Het onderschrift
geeft hierover geen enkele informatie. De plaatsing ervan in dit boek is dan ook
volkomen irrelevant. En dat, hoewel er toch goede contemporaine afbeeldingen van
het Muiderslot beschikbaar zijn.
Het portret van Hooft op pag. 146 is ontleend aan een der copieën van diens door
Sandrart geschilderd portret dat thans in de universiteit te Leiden hangt. Maar
waarom niet het origineel afgebeeld of, beter nog, het voortreffelijke portret door
Mierevelt?
Slecht gereproduceerd is op pag. 160 het conterfeitsel van Constantijn door
60
Thomas de Keyzer . Daardoor zijn allerlei voor Huygens' interessesferen
belangwekkende détails, misschien ook nog van zinnebeeldige betekenis, niet of
nauwelijks te zien. Bovendien is er links een strook afgesneden. De bijfiguur is geen
secretaris, zoals het onderschrift meedeelt, maar een knecht of klerk.
Bij de reproductie van een portret op pag. 166 luidt het onderschrift: ‘Constantijn
Huygens door Ant. van Dijck, 1632’. Dit moet zijn: ‘Constantijn Huygens, gravure
61
van P. Pontius, 1645, naar een geschilderd portret van Ant. van Dijck, 1632’ .
Bizonder te betreuren is de slechte keuze en de zeer slechte reproductie op pag.
181, waaronder men leest: ‘Huis aan het Plein’. Er zijn drie huizen zichtbaar, nl.
rechts, frontaal gezien, het huis op de hoek van het Plein en de Korte Vijverberg,
in die tijd (± 1700) de woning van de heer Van Nassau Odijk, links daarvan, eveneens
frontaal gezien, het Mauritshuis en links dáárvan, haaks daarop en dus in het verkort
gezien, het huis van Huygens. Uiteraard is het laatste bedoeld, maar dat kan de
niet ter zake kundige lezer niet we-

60
61

Id., 21, nr. 6.
Id., 31, nr. 76.
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ten. Deze plaat is niet alleen onduidelijk en vlekkig, maar ook is de linkerhelft van
Huygens' huis weggesneden, d.w.z. op deze reproductie, niet op het origineel dat
zich in het Haagse Gemeentearchief bevindt. Het is een aquarel van Abr. Rademaker.
Als voorbeeld gebruikte deze de fraaie waterverftekening van J. van Call, waarop
geen figuren voorkomen, maar Huygens' huis in volle glorie met alle details van de
voorgevel staat afgebeeld. Het is mij een raadsel, waarom juist de aquarel van de
minste kwaliteit is uitgekozen en vervolgens deerlijk verminkt werd gereproduceerd.
En dan te bedenken, dat er toch ook andere afbeeldingen van dit huis bestaan, zelfs
foto's, genomen kort voor 1876, toen het door een ondankbaar nageslacht werd
62
afgebroken .
In het onderschrift bij de plaat op pag. 207, voorstellend Huygens met bezoekers
in de tuin van Hofwijck, staat niet vermeld, dat de middelste van de drie staande
63
figuren Constantijn is . Er blijkt uit, dat deze niet van middelbare grootte was, zoals
Smit meent (pag. 89), maar tamelijk klein van postuur.
Op pag. 272 treft men een reproductie aan van de bekende prent die als frontispice
dient voor Huygens' uitgave van zijn ‘Zeestraet’ en die later ook in zijn Korenbloemen
(1672) is opgenomen. Het korte onderschrift ‘De Zee-straet’ is niet alleen
onvoldoende, maar ook misleidend. Immers heeft de ingang van de Scheveningse
weg er nooit zo uitgezien: een triumfboog naar klassiek model (de triumfboog van
64
Septimus Severus en die van Constantijn te Rome ). Het misverstand is niet nieuw.
In zijn uitgaaf van dit gedicht schrijft L. Simoens: ‘Bevat vooraan een ets voorstellende
65
de steenweg met zijn monumentale ingang die als tolhek dienst doet’ . In
werkelijkheid werd het begin van de Scheveningse weg door een eenvoudig houten
tolhek afgesloten, zoals is te zien op de

62
63
64
65

F.A.J. Vermeulen, Handboek tot de gesch. der Ned. bouwkunst, III, Platen, 's-Gravenhage,
1941, 7, pl. 726, en Lunsingh Scheurleer, a.w., 185.
Van Gelder, Ikonografie, 34, nr. 31.
W. Kuiper, Dutch Classicist Architecture, 65.
Constantijn Huygens, De nieuwe zee-straet van 's-Gravenhage op Schevening, ed. L. Simoens,
Klassieke Galerij, nr. 44, Amsterdam, Antwerpen, 1952, pag. XI.
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gravure in de linkerbenedenhoek van de grote kaar van 's-Gravenhage door C.
66
Elandts (1681) . Maar ter opluistering van zijn uitgave had Huygens, met de (nog
heden bestaande) antieke triumfboog in Orange vers in het geheugen, aan zijn
jongere vriend Jan de Bisschop (Episcopius) gevraagd een ontwerp voor deze
ingang te tekenen, een fantasiebouwwerk dat zeker karakteristiek mag heten voor
67
zijn classicistische smaak .
Tenslotte dient nog te worden gewezen op de reproductie van een portret van
Huygens op pag. 292. Ook hier vindt men geen enkel gegeven over de maker enz.
Het origineel is een wat wonderlijk geval: een ovale portrettekening van Jan de
Bisschop van omstreeks 1660, geplakt op een zwarte-kunstprent met het portret
van Huygens binnen het ovale randschrift met wapen en onderschrift door A.
68
Blooteling (1686). Men vindt dit in het Haagse Gemeentearchief . Maar men had
zo'n iconografisch ingewikkeld geval, bovendien een zeer slecht gelijkend portret,
nooit moeten opnemen in een werk dat voor een meer algemeen publiek bestemd
is.
5. In het voorafgaande is overwegend aandacht gevraagd voor andere aspecten
van Huygens' werkzaamheden dan dat van zijn dichterschap, al bestaat er vaak
een directe relatie tussen beide. Dat Smit voor dit dichterschap, in het bizonder voor
Huygens' taalvirtuositeit, grote bewondering heeft en die bewondering weet over te
brengen op de lezer, kan niet anders dan positief worden gewaardeerd. Dat hij in
zijn levensbeschrijving niet naar volledigheid heeft gestreefd, is ten aanzien van
een figuur als Huygens volkomen begrijpelijk en alleen maar te prijzen. Maar ook
voor een voorlopige schets blijft toch de eis bestaan, dat, zelfs op gebieden die de
auteur niet centraal heeft gesteld, onjuistheden zoveel mogelijk dienen te

66
67
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Afgebeeld in C.H. Slechte, Moet ik dan ook tol betalen...? de Scheveningse tol 1663-1889,
's-Gravenhage, 1977.
Enkele voorstudies en de tekening die als voorbeeld diende voor de ets van Romeyn de
Hooghe zijn afgebeeld in J.G. van Gelder, ‘Jan de Bisschop’ in Oud Holland, 86, 1971; ook
afzonderlijk uitgegeven als Jan de Bisschop, The Hague, 1972; zie pag. 29 en afbeeldingen
79 tot en met 82.
H.E. van Gelder, Ikonografie, 31, nr. 25, en J.G. van Gelder, a.w., 87.
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worden vermeden. Het raadplegen van betrekkelijk recente deelstudies op die
gebieden zou zijn boek in dit opzicht alleen maar ten goede zijn gekomen. Mijn
bewondering voor de mens Huygens, zijn poëzie en zijn overige veelzijdige
activiteiten is zeker niet minder dan die van Smit. Juist daarom meen ik, dat het niet
misplaatst is te wijzen, hoe summier en fragmentarisch ook gezien het omvangrijke
materiaal, op de noodzaak meer aandacht te geven aan twee punten die in deze
biografie nauwelijks aan de orde zijn gekomen, nl. de achtergrond van het
godsdienstige en culturele milieu waaruit hij is voortgekomen en dat gedurende zijn
hele leven voor hem van wezenlijke waarde is gebleven, en zijn in de laatste
decennia gebleken, grote betekenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse
architectuur in de zeventiende eeuw.
maart 1981

Adres van de auteur:
Segbroeklaan 114
2565 DN 's-Gravenhage
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W.J.J. Pijnenburg
De etymologie van ‘hufter’
3

Een etymologie van hufter is tot op heden bij mijn weten nooit gegeven. Vercoullie
2

[1925], noch Franck-Van Wijk-Van Haeringen [1971 = 1912 (1936)], noch De Vries
[1971] hebben het woord opgenomen. Ook het WNT heeft het niet opgetekend.
2

Enno Endt heeft in zijn Bargoens Woordenboek Amsterdam 1974, p. 50 een artikel
hufter, waarbij hij dit woord vragenderwijs in verband brengt met huiveren. Dit
verband ziet ook J. Pannekeet, Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen, Hoorn 1971 p.
83:
‘'n hufter: een ellendeling, een kaffer; eigenlijk iemand voor wie men huivert.
Hiernaast komt het werkwoord “huftere” voor in de betekenis van huiveren of rillen
van de kou, en het woord hufterig = huiverig, rillerig, koud o.a. in de combinatie:
hufterig weer’. Waarschijnlijk speelt bij deze interpretatie het gewestelijke hufteren
voor huiveren een rol.
Ook A.P. de Bont heeft in zijn Dialekt van Kempenland, deel II Vocabularium p.
1
257 een artikel h o ̤ f t ə r , met als omschrijving ‘hufter’, zodat aan een en hetzelfde
woord gedacht kan worden. Evenals Pannekeet, zoekt hij allereerst aansluiting bij
zijn eigen (en overigens ook mijn eigen) dialekt en brengt hij het woord in verband
met kempisch heft ‘lomperd’, dat in de vorm hecht met afwijkende betekenis n.l.
‘stijf, onbevallig persoon’ in m.n. zuidelijke dialekten voorkomt, cf. WNT VI, 231.
Een dergelijke verbinding is nogal speculatief, want waarom is in hufter naast heft
ronding opgetreden en in gelijke fonetische omgeving bij heft niet? Ook de suffigering
met -er is vreemd, want deze treedt alleen op bij nomina agentis (en dat is heft niet)
en is bovendien erg oud (type mnl. scutte, scenke naast schutter, schenker). Het
woord hufter (ook heft en hecht) is pas zeer recent geattesteerd: Van Dale vermeldt
het voor het eerst in de 7e druk van 1950: ‘(volkst.) opschepper, dikdoener’ en
23

Koenen volgt twee jaar later ( 1952):

1

Op deze plaats werd ik geattendeerd door dr. J. Stroop, waarvoor mijn dank.
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‘min. knuppel, kaffer’. Behalve deze hoogst ongewone morfologische wijzigingen
zouden we bovendien nog moeten aannemen dat het algemene (Van Dale en
Koenen vermelden het zonder enige restrictie) woord hufter uit een ft-relictgebied
is ontleend en dan bij voorkeur uit het Kempisch want in de andere gewesten
betekent heft, hecht iets anders. Van enige Kempische expansie is echter niets
gebleken. Ik meen dan ook, dat we voor de verklaring van het woord hufter niet van
dit regioneel zeer beperkte woord heft moeten uitgaan, maar van een algemeen
woord.
Hufter lijkt mij namelijk een verholen samenstelling, die is ontstaan uit mnl.
hudevetter ‘leerlooier’, een woord waarvan de oudste attestatie Gent 1270 is, cf.
Corpus I-1, p. 172 of eigenlijk uit de in het latere mnl. optredende vorm huvetter
(MNW III 729), cf. ook Huvettershuus [1452] (Dagb. v. Gent II, 47). Voor de contractie
en de verkorting van de vokaal in de tonische syllabe cf. de bekende gevallen als
elger < aal-geer, lerp < leder-reep ‘zweep’ vent < veemnoot, wingerd < wīn-gaard
(Schönfeld par. 149); voor /∧/</y:/ vgl. ook Zutfen < zuud-vene; holl. vulləs < vuul-nis.
In het latere Nederlands is dit woord, als zovele beroepsnamen (cf. bijv. Endt
onder behanger, fietsenmaker, glazenwasser ‘prutser’; verder schoolmeester ‘vitter’;
kruidenier ‘bekrompen mens’ en natuurlijk eerst en vooral boer ‘lomperd, kinkel’)
ook in pejoratieve betekenis gebruikt.
Het WNT heeft een dergelijke betekenisontwikkeling ook bij huidenvetter
geregistreerd cf. deel VI, 1217 i.v. huidenvetter: ‘In overdrachtelijk gebruik. a) Een
man die gewoon is zijne vrouw af te ranselen, Corn.-Vervl. (verg.: ‘iemand de huid
smeren, touwen’). b) Als scheldnaam in toepassing op advocaten: afzetter (verg.:
iemand de huid over de ooren halen). ‘De Pleyters (d.i. rechtzoekenden) loopen dat
gevaer te Hove,...dat zy oock van die huydvetters ghevilt werden, De Brune, Bank.
2, 193.’
En mannen die hun vrouw afranselen, en afzetters zijn hufters.
30 juli 1980

Adres van de auteur:
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Postbus 132-2300 AC Leiden
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F. de Tollenaere
Baert
‘Rijswerk aan en op de dijken en oevers’
Een Westvlaamse bewijsplaats?
Het simplex baert ‘rijswerk’ is in het MNW niet opgetekend. Deel XI, met de
aanvullingen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht van A.A. Beekman, heeft
wel de afleiding baardingen en de samenstellingen baartschouwe en baardwerk.
In de Opstellen Dr. C.H.A. Kruyskamp (1977) heeft A. van Loey gemeend een
bewijsplaats voor het simplex te hebben gevonden in een in 1972 uitgegeven tekst
van het proces tegen Westvlaamse bosgeuzen, dat in 1568 voor de Ieperse
vierschaar werd gevoerd.
Uit de context waarin het woord voorkomt, ‘delvende in de nieuwe baert van
Hondschote’, is het echter zonder meer duidelijk, dat men hier te maken heeft met
een van de vele lees- en zetfouten die de tekstuitgave ontsieren. Van Loey heeft er
op blz. 140-141 van zijn artikel een aantal gesignaleerd. De leesfout waar het hier
o

om gaat, is te vergelijken met bruchten (blz. 122, f.8 v ) voor vruchten.
In rijswerk wordt nu eenmaal niet gedolven. In het handschrift moet natuurlijk
staan ‘delvende in de nieuwe vaert van Hondschote’. Dat werd mij achteraf, op
28-11-'80, door de heer E. Warlop, afdelingshoofd bij het Rijksarchief te Kortrijk,
bevestigd.
Het zou trouwens nogal merkwaardig zijn als men een term die, oordelende naar
de bewijsplaatsen, beperkt is tot het dijk- en waterschapsrecht van de Tielerwaard,
de Bommelerwaard en het Land van Heusden, zomaar eveneens in West-Vlaanderen
zou aantreffen.

Adres van de auteur:
Beatrixlaan 7
2361 SB Warmond
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Boekbeoordelingen
J.C. Bloem Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L.
Sötemann en H.T.M. van Vliet. Deel 1 Teksten (263 blz.), deel 2 Apparaat
en commentaar (XXXVI + 362 blz.), Noord-Hollandsche Uitgevers
Maatschappij Amsterdam/Oxford/New York 1979. Monumenta Literaria
Neerlandica I,1 en 1,2. (Prijs ƒ.165, -, exclusief verzendkosten en voor
Nederland excl. BTW).
De neerlandistiek kan zich gelukkig prijzen dat de eerste twee delen verschenen
zijn van de al een aantal jaren geleden opgezette reeks Monumenta Literaria
Neerlandica, (onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen) waarin historisch-kritische edities zullen verschijnen van het werk
van moderne dichters en prozaïsten uit ons taalgebied. De reeks opent met het
dichtwerk van J.C. Bloem in twee delen, Teksten (1), Apparaat en commentaar (2).
Terecht wordt in het Woord vooraf nog eens opgemerkt dat de editietechniek wat
de moderne Nederlandse literatuur betreft tot dusver in de kinderschoenen is blijven
staan. Hierin is nu verandering gekomen. We hebben voor het eerst de beschikking
over een uitgave van een dichterlijk oeuvre (in casu het bijzonder belangrijke van
Bloem) die compleet is - zo compleet mogelijk althans - waarin de geëditeerde
teksten kritisch zijn vastgesteld, het materiaal chronologisch geordend wordt geboden
met alle gegevens over overlevering, datering, varianten en correcties en de
uitspraken van de dichter zelf en van anderen over het werk geregistreerd en ten
dele geciteerd worden.
Een aantal beslissingen moesten de editeurs daarbij nemen; ze worden alle onder
de loep genomen in de Verantwoording, die verder uiteraard de gebruiksaanwijzing
van het apparaat bevat. Een paar van die beslissingen releveer ik:
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- Alleen voltooide gedichten zijn opgenomen, maar daarvan niet alle. De ‘vers
de circonstance’ worden beschouwd als niet tot Bloems poëtisch oeuvre te
behoren - een juiste beslissing in dit geval, lijkt mij: men moet ze rekenen tot
de curiosa. Van de jeugdverzen - die van vóór Bloems debuut in De beweging
van december 1910 - zijn alleen die opgenomen waarvan vaststaat dat Bloem
ze op zeker ogenblik publicabel heeft geacht. Op dit punt viel niet veel te
beslissen, omdat de toestemming tot publicatie van alle of van een deel ervan
niet gegeven werd.
- Als teksten zijn afgedrukt die welke de eerste voltooide versie
vertegenwoordigen. De overweging hierbij citeer ik als afdoende:
De laatste uitgave van Bloems Verzamelde gedichten vertegenwoordigt,
zoals gezegd, de uiteindelijke zelfpresentatie van de dichter. Daarmee is
de definitieve versie van de door Bloem in die uitgave opgenomen
gedichten gegeven. Deze historisch-kritische uitgave laat o.m. de
ontwikkeling zien die tot deze uiteindelijke zelfpresentatie heeft geleid.
En daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling binnen het gehele
oeuvre van het eerste naar het laatste gedicht maar ook binnen die
gedichten zelf van de eerste naar de laatste versie. In verband met een
zo overzichtelijk mogelijk presentatie daarvan is die tekst gekozen die de
eerste voltooide versie vertegenwoordigt. Uiteraard hangt deze tekstkeuze
ook samen met het feit dat een betrouwbare laatste versie van de
gebundelde gedichten beschikbaar is in de Verzamelde gedichten.
(Bedoeld wordt de zesde druk, Amsterdam 1979, MHS).

Het apparaat bevat voorts alle gegevens over Bloems dichtbundels; ze worden
telkens verstrekt na de commentaar bij de groep gedichten waaruit Bloem op een
gegeven moment een bundel samenstelde - Bloem placht te bundelen volgens het
principe van de chronologie; dit geldt alleen niet voor Het verlangen (Zie deel 2, blz.
XIII). Men vindt er ook enkele registers in, een bibliografie van werk over Bloem dat
achterhaald kon worden en ook nog een onderdeel Poetica. Dit bevat een keuze
uit Bloems proza, thematisch geordend, handelend over poëticale kwesties; een
korte inleiding gaat eraan vooraf. Dit onderdeel van de uitgave is m.i. strijdig met
het karakter van de rest. Daarin wordt immers, voor gebruik gereedge-
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maakt, compleet studiemateriaal aangeboden, terwijl de afdeling Poetica een keuze
van en een keuze uit teksten bevat, niet chronologisch maar thematisch gerangschikt,
in geen enkel opzicht dus volledig en reeds in een interpreterende vorm ter
beschikking gesteld. Waarom een volledige uitgave van Bloems proza ‘om
verscheidene redenen niet zinvol is’, is een stelling van de auteurs die niet nader
toegelicht wordt.
Hiermee wil ik niet suggereren dat de inleiding op zichzelf geen waardering zou
verdienen en dat de keuze van de poëticale teksten niet met vaste hand gedaan
zou zijn. Integendeel. Waar ik bezwaar tegen maak, is dat in een deel van reeks
Monumenta plaats is ingeruimd voor een dergelijk corpus alienum. Het zou hoogstens
gerechtvaardigd zijn geweest als we reeds de beschikking hadden over een volledige
uitgave van Bloems proza.
Juist omdat ik deze editie zo schitterend vind (óók om de typografische uitvoering)
en inzicht, speurzin, akribie van de auteurs hogelijk bewonder, moest deze kritiek
mij van 't hart. Voor de rest: voorbeeldig, een model biedend voor volgende
historisch-kritische uitgaven, zij het dat voor ieder apart geval opnieuw ad
hoc-beslissingen zullen moeten worden genomen. Maar dan ligt deze editie er als
uitgangspunt.
23 september 1980
Vrije Universiteit
Amsterdam
MARGARETHA H. SCHENKEVELD

L.H. Mosheuvel, Een roosvenster. Aantekeningen bij Een winter aan
zee van A. Roland Holst. Wolters/Noordhoff/Bouma's Boekhuis bv,
Groningen 1980; 291 blzz., geb. ƒ.50, -.
Op 30 mei j.l. is bij de hoogleraar Sötemann aan de Utrechtse universiteit L.H.
Mosheuvel op bovenstaande studie gepromoveerd. Terecht werd aan deze dissertatie
het predicaat cum laude toegekend. Mosheuvel heeft een knap en belangrijk boek
geschreven over een tekst die vanaf zijn verschijnen tot nu toe als een van de
werkelijk belangrijke Nederlandse poëtische teksten van de twin-
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tigste eeuw heeft gegolden. Een zeer moeilijke tekst ook, waaraan Mosheuvel
enerzijds veel heeft opgehelderd, terwijl hij anderzijds niet nalaat aan te geven welke
plaatsen hem ondanks velerlei overwegingen raadselachtig zijn gebleven - een
zindelijke werkwijze, die voor de lezer de moeilijkheidsgraad van EWAZ zeker
verheldert. Schr. heeft - geleid door het zeer volledig analyse-model van H.F. Plett
- de 63 afzonderlijke gedichten geanalyseerd en doet op grond daarvan per gedicht
voorstellen voor interpretatie. Zowel de systematische analyses als de helder en
voorzichtig geformuleerde interpretaties zijn controleerbaar gemaakt en kunnen zo
een basis vormen voor verdere discussie. Om het idiolect van Roland Holst waar
nodig te verhelderen doet Mosheuvel van tijd tot tijd een beroep op andere teksten
van de dichter, waarbij hij zich zoveel mogelijk beperkt tot die van vóór 1937. Bij de
verantwoording van zijn standpunt in dezen merkt hij terecht op dat bepaalde
gedichten van EWAZ een ‘betrekkelijke onzelfstandigheid’ vertonen, die hij wil
verbinden met het verschijnsel van intertextualiteit (blz. 11). Verwijzing naar de
uitspraak van de dichter zelf over ‘het gedicht en het daaraan grenzend proza’ uit
Eigen achtergronden (VP II, blz. 239) had zijn betoog nog kunnen ondersteunen.
Ook aan de samenhang binnen de tien afdelingen van EWAZ besteedt schr.
systematisch aandacht: telkens na de bespreking van de afzonderlijke gedichten
van een afdeling gaat hij ‘presentatie en anecdote’ en ‘samenhang’ na. De kern van
het boek wordt gevormd door de Aantekeningen. In de vier hoofdstukken van de
Inleiding behandelt Mosheuvel een aantal algemene facetten van zijn onderzoek
en zijn object. Hoofdstuk I is gewijd aan de problemen die het idiolect van Roland
Holst met zich meebrengt. In II geeft hij aan wat hij onder interpretatie wil verstaan,
waar de grenzen ervan voor hem liggen en verantwoordt hij de keuze van het
analyse-model van Plett. In III en IV geeft schr. een antwoord op de vraag naar de
aard van de samenhang tussen de afzonderlijke gedichten van EWAZ en toetst hij
zijn bevindingen aan de uitspraken van Roland Holst zelf daarover. Aan het slot van
de dissertatie vindt de lezer een aantal nuttige bijlagen, de prosodische bouw van
de strofen (I) en filologische zaken betreffend: de keuze van de eerste druk, het
manuscript, de
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bestaande volgorden van EWAZ (II-IV), terwijl de laatste bijlage de tekst van
‘Rekenschap voor Een winter aan zee’ geeft.
Dat men soms geneigd is een andere interpretatie te kiezen dan schr. voorstelt,
spreekt vanzelf bij deze hermetische poëzie. Mosheuvel nodigt er zelf toe uit (blz.
14). Ik begin daarom met enkele vragen en opmerkingen die de afzonderlijke
gedichten betreffen. De mogelijkheid een iteratief karakter toe te kennen aan de
mededeling in de eerste zin van I 1: ‘Eens liep zij hoog te spreken [...] sprekend nog
met de nacht’ is m.i. niet aanwezig en het is ook niet nodig die te opperen: tegenover
de toestand waarin de ik nu verkeert staat het onuitwisbaar herinneringsbeeld van
die ene keer dat zij daar hoog liep te spreken. Deze hoog opgevoerde tegenstelling
is één van de vele die deze strofe beheersen. Merkwaardig genoeg ontbreekt aan
de analyse een precieze bespreking van de voorstelling in de tweede helft van de
strofe, dat een meeuw ‘op de kou van mijn stem’ klimt. Ik zelf kan de voorstelling
nog steeds niet thuisbrengen en had graag een toelichting van de schr. gekregen.
Bij I 6 haalt de schr. met instemming de opmerking van Mooij aan, dat de
klanknabootsing hier het klokgelui laat horen waarvan gezegd wordt het niet
weerklinkt. Ik had van de zo aandachtig lezende Mosheuvel verwacht dat hij aan
deze klanknabootsing de juiste betekenis had toegekend in verband met
‘Geen...meer’: in zijn herinnering, zo suggereert de tekst, hoort de ik het klokgelui
van weleer nog wèl klinken. Op blz. 132-133 bespreekt Mosheuvel de betekenis
van ‘droomschepen’ in IV(1). Bij de behandeling van hetzelfde woord in III 3 heeft
hij gekozen voor een metaforische betekenis van droomschepen, ‘waarbij droom
het substitutum vormt’ (blz. 109): dromen zijn schepen, die voor vervoer naar elders
kunnen zorgen. Hij verwerpt de betekenis ‘schepen als in een droom’ of ‘gedroomde
schepen’. Op grond hiervan wil hij ook voor IV(1) de metaforische betekenis
aanhouden. Dit levert weliswaar een te ingewikkeld betekenisgeheel op, maar
‘binnen een idiolect verwacht men’, aldus Mosheuvel, ‘een zekere consequentie’,
en daarom moet men die opeenstapeling van metaforen dan maar voor lief nemen.
Ik kies hiér in elk geval voor de betekenis ‘schepen zoals die zich in een droom
kunnen vertonen’ (wegens ‘heilloze’ in een boze droom) en
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heb de neiging om dan vervolgens de betekenis van ‘droomschepen’ in III 3 wat
minder precies te bepalen en beide mogelijkheden open te laten: ‘Vergaan zijn de
droomschepen’: schepen zoals die in dromen voorkomen, met de bijgedachte dat
de dromen zelf die schepen kunnen zijn. Ik ben er ook niet door Mosheuvels
opmerkingen op blz. 132 van overtuigd geraakt dat het in IV(1) om de weergave
van een innerlijk proces (van tweestrijd) zou gaan. Waarom zou de ‘onzalige maan’
een andere realiteitsgraad bezitten dan bijv. de wind in II(1)? Ook bij de bespreking
van II(9) op blz. 94-97 en de slotzin van blz. 102/ plaats ik een kanttekening.
Schijnopen: de voornaamste betekenis is m.i. zonder bezwaar ‘schijnbaar open’,
pas in tweede instantie speelt mee: ‘open voor schijn(sel)’. En wel omdat het raam
schijnbaar het avondlicht toelaat maar in feite, doordat het kristal in het raam staat,
een hinderlaag is: het kristal reduceert het ‘trotsch wanhopen van de avondbaaierd’
tot ‘de peillooze kern van oud/en leeg licht’ en daardoor wordt het ‘trotsche wanhopen’
onderworpen. Gelijk geheim noodlot/werelden tot voortijden (sc. ligt te herleiden):
reeds nu is dat proces begonnen dat werelden tot hun oorsprong worden
teruggebracht. Er is dus geen hoop voor de toekomst. Dat ‘voortijden’ hier een
ongunstige betekenis heeft, is duidelijk - anders dan in de terecht aangehaalde
parallelplaats uit Eigen achtergronden, hoewel Mosheuvel alleen op de
overeenkomsten wijst. Ik vind daarom de samenvatting op blz. 102: ‘Tenslotte wordt
gesteld dat de toekomst gelijk zal zijn aan de voortijd’ te vlak. M.i. suggereert dit
gedicht dat het de kijkende ik duidelijk wordt - kijkend hoe het avondlicht, trots,
hoewel gedoemd te verdwijnen, door het kristal wordt gereduceerd tot de peilloze
kern van oud en leeg licht - dat het kristal symbool is voor ‘geheim noodlot’, dat al
bezig is met een reductieproces van de wereld (‘werelden’): het gedicht suggereert
wanhoop aan de toekomst. Ten aanzien van de afzonderlijke gedichten wil ik het
bij deze voorbeelden laten. Straks moge duidelijk worden waarom ik het woord
‘suggereren’ enige malen met betrekking tot gedichten uit EWAZ heb gebruikt.
Er zijn een aantal zaken met betrekking tot de samenhang van de gedichten en
de compositie van het geheel die ik vervolgens aan de
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orde wil stellen. Ondanks de titel van het proefschrift en ondanks de hoofdstukken
die de auteur aan de samenhang van het geheel heeft gewijd, komt het mij voor dat
zijn aandacht meer is uitgegaan naar de afzonderlijke gedichten dan naar het geheel.
Dat er méér staat dan er staat en hoe dat komt, is niet voldoende bestudeerd. Op
blz. 15 van zijn boek herleidt de auteur de vraag: een bundel gedichten of één
gedicht tot de vraag: een verzameling teksten of één tekst? Zijn antwoord is drieledig:
syntaktisch vormt EWAZ niet één tekst, semantisch wel, pragmatisch gezien hangt
het antwoord van de lezer af. Maar zijn vraagstelling is incompleet. Aan de vraag:
een bundel losse gedichten of één gedicht, dient een derde veronderstelling te
worden toegevoegd: òf een bundel gedichten met cyclische samenhang en derhalve
bij herleiding tot de tweede vraagstelling de toevoeging: òf een aantal teksten met
een bijzonder verband. Twee moeilijkheden levert die toevoeging op. In de eerste
plaats dat de tekstwetenschap ten aanzien van die laatste mogelijkheid weinig
aanknopingspunten biedt en in de tweede plaats de moeilijkheid die schr. in noot
51 bij de inleiding signaleert: weliswaar is de lezer niet onbekend met het fenomeen
speciale ordening in poëzie, maar er bestaan geen bepaalde regels voor. Die
complicaties doen evenwel niet af aan het verschijnsel op zichzelf en maken het
evenmin onbespreekbaar. Mosheuvel heeft er blijkens de opzet van zijn commentaar
naar gestreefd auteurs- en lezerscode zo veel mogelijk te doen samenvallen. Tot
beider context behoort het concept ‘gedichtencyclus’. Iedere lezer van destijds zal
een andere samenhang in EWAZ hebben opgemerkt dan in de daaraan
voorafgaande bundel De wilde kim. Hij zal bovendien bij aandachtige lezing
opgemerkt hebben dat de bundel een ontwikkeling aangeeft, bijv. die van ‘doem’ in
I,1 en I,2 naar de mogelijkheid van ‘weldra opgeheven doem’ in X,2. Daarbij komt
het verschijnsel van isomorfie der strofen. De lezer van toen zal geneigd zijn geweest
EWAZ als één gedicht te lezen. De dichter zelf was daar blijkens zijn brief aan
Marsman van 11 februari 1935 ook beducht voor:
Wat ‘Een Winter aan Zee’ betreft, als ik die gedichten hun definitieve
volgorde geef, zal ik daarin wel een zeker organisch verband willen toonen,
echter volstrekt niet in den zin als zouden het strophen van één lang
gedicht zijn.
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(Ik citeer uit Rekenschap voor een Winter aan zee (1937), ingeleid door W. Gs.
Hellinga, in De Gids, jg. 121, afl. 5/6 (mei/juni 1958, Roland Holst-nummer, blz. 428;
uit andere brieffragmenten daarin opgenomen blijkt duidelijk dat de zaak van de
ordening voor Roland Holst zelf van meet af aan niet zo onproblematisch is geweest
als Mosheuvel op blz. 9 van zijn Inleiding doet voorkomen.) Tenslotte is de oplossing
van deze kwestie voor de dichter zelf de verdeling in tien afdelingen geweest,
typografisch onderscheiden door al of geen nummering binnen een afdeling. Een
niet nader genummerde afdeling noemde hij een reeks, de andere duidde hij aan
met groep. In zijn ‘Rekenschap voor Een winter aan zee’ is hij nader op deze
onderscheiding ingegaan. Met de verdeling van de bundel in reeksen en groepen
heeft hij EWAZ op eigen wijze geplaatst in de traditie van de gedichtencyclus, binnen
zijn eigen oeuvre enigszins vergelijkbaar met De belijdenis van de stilte, die bestaat
uit een door hemzelf zo aangeduide cyclus van gedichten, ingeleid en onderbroken
door een voorzang en een tussenzang van andere organisatie dan de rest. Om dit
verschijnsel te onderkennen was de lezer van 1937 beter toegerust dan noot 51
suggereert: net als de dichter had hij kennis van cycli in het werk van Leopold bijv.,
of van die van Voorbereiding (1926) van Van Eyck, om van Rossetti maar te zwijgen.
Gezien een groot aantal verschijnselen in EWAZ, gezien ook Rekenschap van
Roland Holst zelf, acht ik, anders dan de schr. van Een roosvenster de vrijheid van
de lezer om al of niet bepaalde samenhangen te reconstrueren, zeer gering. De
lezer had en heeft voor die extra en extra moeilijke werkzaamheden een traditie ter
beschikking om op legitieme wijze méér te lezen dan er staat. Een traditie waarin
met de bij uitstek poëtische middelen van equivalentie en ordening samenhangen
worden aangegeven die betekenis opleveren. De cyclische samenhang geldt voor
de bundel als geheel, hij geldt meer in het bijzonder voor de reeksen. Het is op
grond van de herkenning van deze traditie dat ik in mijn inaugurele rede Een begin
van rekenschap de gedachtenontwikkeling in de reeksen (die ook Mosheuvel
daarvoor kenmerkend acht, blz. 43) combinerend met de (schaarse) gegevens per
reeks voor een bepaalde tijd en een be-
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paalde plaats, waaraan die gedachtenontwikkeling gebonden is, aan de reeksen
een narratief karakter heb toegekend. De studie van Mosheuvel heeft me op dit
punt niet van gedachten doen veranderen, al heb ik sommige van zijn correcties
graag geaccepteerd. Bijv. ten aanzien van reeks VII: ‘duinkom’ en ‘duindal’ zijn
inderdaad verschillende plaatsen, maar desondanks is er eenheid van tijd en plaats,
die van een duinwandeling. In afdeling V blijf ik één tijd en plaats zien: het toneel
van het peinzend ervaren is hier m.i. de kamer met de spiegel en de
spiegelbeeld-kamer. Evenals de auteur zie ik ook tussen sommige gedichten binnen
een groep een nauwere samenhang (bijv. I,1 en I,2), maar instemmend met alle
‘min of meers’ van de dichter in Rekenschap, ben ik van mening dat de typografische
aanwijzing die hij gegeven heeft, inderdaad een richtsnoer vormt voor goed lezen.
Ook een ander patroon dat de gedichten laten zien, is niet voldoende onderzocht.
Met betrekking tot de rangschikking van de afdelingen laat Mosheuvel het bij een
bespreking van de thema's per afdeling, maar gaat hij niet systematisch na hoe de
overgang van een groep naar een reeks of andersom tot stand komt. Ik denk bijv.
aan het vooruitwijzend karakter van VI,8 ‘O Angst,-o Rekenschap’. Of aan de plaats
van afdeling VI in het centrum van de bundel. En tenslotte nog, wat het geheel
betreft: er zijn een aantal opvallende verschijnselen in de afzonderlijke gedichten
die m.i. op één noemer moeten worden gebracht om EWAZ ten volle recht te doen.
Voor die gemeenschappelijke noemer kies ik de term ‘incantatie’. Daarmee wordt
de lezer bezworen, en wel om te geloven in de wereld van ondergang die de dichter
ervaart en oproept. Aan die bezwerende toon werken mee:
- de identieke strofenbouw
- de enorme hoeveelheid klankeffecten, die zoals schr. aantoont, niet steeds
per gedicht semantiseerbaar zijn
- de herhaling van woorden als oud, leeg, wild, wind
- de elliptische zinnen
- een groot aantal woorden, woordgroepen en zinnen waarvan de betekenis niet
precies vast te stellen is, bijv.:
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I,1

doorzwijmelen

I,6

de sagen rond het graf van een ras

III,6

onderwolks

IV,2

vreemde volmachten trouw

VIII,6

de oude eeden

IX(1)

Van onschuld en zeewater/vertrok zij wild
en nat

IX(7)

wild zeetumult?/...wilder,
verwilderender...

III,3

Ver zonvuur/en leege zee
verdwepen/aan kimwolken een
grootsch/weleer nog.

In zijn commentaar bij III,3 oppert schr.: ‘Er wordt wellicht meer gesuggereerd
dan er staat’. (blz. 110) Ja, zou ik willen zeggen en datzelfde geldt ook voor een
opvallend groot aantal andere plaatsen. Blijkens allerlei signalen in EWAZ die in
één richting wijzen, is de dichter erop bedacht geweest gebruik te maken van de
mogelijkheden die de poëzie biedt tot incantatie. Bezwering is één van de
betekenissen die de tekst in zijn totaliteit beschouwd, oproept.
Al met al: er zijn leemten, maar daarnaast bevat Een roosvenster zoveel, ook
zoveel definitiefs, dat het mede daardoor uitnodigt tot verder onderzoek. Het biedt
bijv. een uitstekende basis voor een literair-historische studie van EWAZ en zijn
‘context’ Uit zelfbehoud. En het staat voor mij vast dat de door Mosheuvel ontwikkelde
analyse-methode toepasbaar is op de poëzie van andere moderne dichters.
Amsterdam, oktober 1980
Vrije Universiteit
MARGARETHA H. SCHENKELVELD

Jacob Smit, 1596-1687. De grootmeester van woord- en snarenspel. Het
leven van Constantijn Huygens. 's-Gravenhage 1980. 305 pag. Prijs: ƒ
37,50.
In deze biografie van de emeritus hoogleraar uit Melbourne - in de serie van Nijhoff
waarin ook de levens van bijvoorbeeld Hooft en Oldenbarneveldt figureren - zijn
van de veelzijdige Huygens een tweetal facetten centraal gesteld; men vindt die
aangeduid op de
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titelpagina, en de tekst getuigt ervan: de poëzie en de muziek zijn het vooral die in
Smits relaas reliëf krijgen. Men kan erover twisten of men aldus een (evenwichtige)
biografie - en de ‘hoofdtitel’ lijkt toch op zulk een doel te wijzen - schrijft; men mag
het anderzijds de auteur toch niet kwalijk nemen dat andere kanten van Huygens'
persoon en werk veel minder of geen aandacht opeisen: in zijn ‘Woord vooraf’
schenkt hij immers ‘Klare wijn’. In de rest van zijn boek schrijft Smit vooral voor
niet-vakgenoten: de Nederlandse immigranten met enige studieuze belangstelling
in Australië, geïnteresseerden uit kringen van Nederlandstalige kunstenaars en uit
de middelbare school, de leraren incluis.
Op grond van een en ander mag Smits boek niet op de ontleedtafel van de kritische
specialist worden gelegd: de recensent zou een slecht lezer blijken, en behalve dat,
ook onrechtvaardig. Maar de biografie verdient een aankondiging - waarin ook
enkele omissies en feilen mogen worden aangewezen, voor de gebruiker, en de
bezorger van een eventuele tweede druk -, óók voor de lezers van dit tijdschrift, en
wel vooral voor de niet-literatuurhistorici onder hen. Een aantrekkelijke en
gemakkelijke toegang tot het totale leven en werk van de grote Constantijn bestond
tot het verschijnen van dit boek nauwelijks. Jorissen bleef (in de vorige eeuw)
halverwege steken. Zijn Constantijn Huygens. Studiën, Arnhem 1871, wordt,
verouderd als het uiteraard is, in Bijlage 2 ‘Over verdere lectuur’ zelfs niet meer
genoemd. Kalffs ‘ontwerp van een borstbeeld’ zoals hijzelf zijn Const. Huygens,
Haarlem 1901, karakteriseerde, wèl volledig, viel eenzelfde lot ten deel. Worps
populariserende boekje uit 1914, en zijn in de delen van de monumentale editie van
Huygens' correspondentie ondergebrachte kroniekmatige levensverhaal (1911-1917)
zijn door de ‘algemene lezer’ niet meer te verkrijgen, resp. moeilijk te bereiken.
Alleen Strengholts schets in een EO-publikatie, neerslag van een aantal
radio-lezingen, is recent en dienstig voor een eerste kennismaking, maar niet erg
bekend geraakt.
Behalve een aankondiging verdient (dit werkje èn) Smits boek een aanbeveling.
De lectuur ervan kan veel kennis bijbrengen op de gebieden waartoe de auteur zich
heeft beperkt. De geïnteresseerde
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in de filosofie, in verschillende wetenschappen, die Huygens óók was, komt - ondanks
hoofdstuk 12, waarvan de titel ‘Muziek, poëzie, wetenschap’ wat te véél belooft erin nauwelijks ter sprake. En ook niet díe Huygens waarvoor de ‘taal- en
letterkundige’ lezer zich mogelijk bijzonder interesseert: de beoefenaar van de
prosodie in zijn discussie met Hooft en Corneille. Huygens' smaak - opmerkelijk
voor wie die van Hooft en Vondel kent - voor beeldende kunst krijgt n'en déplaise
de ‘boventitel’ van het boek, wél enige aandacht. Maar men zou de schrijver hier
wijzer beperking hebben toegewenst dan hij zich gegund heeft. Ik heb er van af
gezien te dezer plaatse opmerkingen met betrekking tot zowel de illustraties qua
toelichting en kwaliteit ervan - beide mogelijk niét op het conto van Smit te plaatsen
- als de behandeling van Huygens' bemoeiingen met de architectuur en bouw van
zijn woningen te noteren. Daartoe kon ik, op grond van de hierboven geschetste
overwegingen met betrekking tot de teneur van mijn aankondiging, des te
gemakkelijker besluiten na kennisneming van (het concept van) de aantekeningen
daaromtrent van Drs. G. Kamphuis, naar bekend kan zijn, bij uitstek deskundig op
dit gebied. Men vindt die aantekeningen, gecombineerd met mijns inziens
waardevolle opmerkingen m.b.t. de pedagogische denkbeelden en hun achtergrond
van 's dichters vader, elders in dit tijdschriftnummer afgedrukt. Ik verwijs er hier
gaarne naar (vid. p. 276-296).
Smit is zich bewust van de subjectiviteit in zijn bewondering voor Huygens als
grootmeester van de Nederlanse taal, en om zijn humaniteit. De laatste wordt soms
wat te sterk in contrast gesteld tot zijn Calvinisme waartoe Smit duidelijk weinig
affiniteit heeft. Huygens' geloofsgenoten onder de historische-letterkunde-specialisten
mogen hem van repliek dienen waar zij dat nodig achten; ik denk daarbij aan plaatsen
als op bladz. 54 waar mij de tegenstelling ontgaat tussen geloof in de uitverkiezing
en vertrouwen op verlossing, en op bladz. 195 waar ik het aanduiden van elementen
in de Naenia als ‘heidens’ te suggestief-subjectief vind. Zij, en andere specialisten
zullen de connecties van Smits boek met de resultaten van zijn eigen (Driemaal
Huygens, Assen 1966) en anderer
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studie (Colie, Bachrach, Strengholt) onderkennen. Zelf wijst Smit ze, gegeven zijn
publiek, niet aan. Wat mij betreft, had hij de boeken van die auteurs wél bij de verdere
lectuur mogen noemen voor wie de smaak van Huygens, het werk en de man of
een van beiden, te pakken krijgt.
Bij mijn lectuur noteerde ik enkele plaatsen waar onvolkomen-, onnauwkeurig- of
onjuistheden te signaleren zijn; enkele notities heb ik aan de reeds genoemde
collega Kamphuis te danken, zijn daarom dan ook voorzien van de aanduiding (K).
Ik geef de belangrijkste hier weer, in de hoop dat de lezers er profijt van hebben,
en de auteur er bovendien, behalve een bewijs van mijn lust in het lezen, mogelijk
enige hulp ervan heeft bij een herdruk.
Op blz. 21 wordt niet gezegd, maar wel gesuggereerd dat Huygens op 5 september
1596 gedoopt werd; de doop vond echter ná 17 september van dat jaar plaats (zie
noot 26 bij bladz. 15 van De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven
- in de vertaling van A.H. Kan, Rotterdam 1971). Andere dateringskwestietjes: bladz.
26 r. 10 v.o. meldt januari i.p.v. het correcte februari; op bladz. 39 hoort vóór
‘Dorothea innotui’ 1614 te staan in plaats van 1615 (zie Worp's Gedichten-editie,
dl. I, bl. 116 noot 1, en bijv. ook Bachrachs Sir Constantine Huygens and Britain
1596-1687. Vol. I, Leiden enz. 1962, blz. 137 - de hernieuwde belofte van verschijnen
van een tweede deel dateert helaas al weer van ruim drie jaar geleden zonder nog
ingelost te zijn!); een bladzijde eerder, op pag. 38 leest men ook een foutief jaartal:
in r. 6 v.o. hoort 1613 i.p.v. 1614 te staan; op blz. 179 wordt ten onrechte niet duidelijk
dat de dateringen van 4 januari en 22 maart twee opeenvolgende jaren betreffen,
nl. 1633 resp. 1634 (zie A.D. Schinkel, Bijdrage tot de kennis van het karakter van
Constantijn Huygens enz., 's-Gravenhage 1842, blz. 61, 62) (K); blz. 185: de
Schenkeschans werd niet op 29, maar op 30 april 1636 terugveroverd (zie Huygens'
Dagboek, ed. Unger (1885), blz. 28) (K); blz. 255: 10 juli moet zijn 20 juli, wat beter
in de chronologische reeks hier past, en bevestigd wordt door het zojuist vermelde
Dagboek, blz. 57 (K).
Op blz. 22 leze men - in het citaat uit de opgemelde autobiografie-in-vertaling in r. 7 v.o. ‘huilbui’ in plaats van
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‘buikpijn’, en op blz. 24, r. 8 v.o. ‘tere’ in plaats van ‘twee’. Bladzijde 39 meldt dat
Dorothea ‘nogal lelijk geweest moet zijn’; daarbij vraag ik mij af hoe dat rijmt met
Bachrachs bladz. 136 waar zij ‘his fair and spirited neighbour’ (curs. PV) heet. Op
blz. 55 is het verwarrend dat met betrekking tot de toch al niet zo algemeen bekende
termen, de ‘toentertijd bediscussieerde dwaasheden’ (sic) van de infra- en
supralapsaristen, eerst het laatste, en dan het eerste der moeilijke woorden wordt
uitgelegd. Verwarrend in andere zin is het dat op bladz. 30 Smit de eerste zin van
het vertaalde citaat van 27 december aan Constantijn toeschrijft, terwijl die van
Paulus is (vgl. Rom. 14:8).
Niet tot de zetfouten behoort, ondanks de schijn van het tegendeel ‘Lanivius’ voor
het minder incorrecte ‘Lanirius’. De eerste vorm is een foutieve lezing van de latijnse
naam van Nicholas Lanier, door Hofman Peerlkamp in zijn editie van De Vita Propria
(vs. 192), overgenomen door diens vertaler Loosjes, en door de hierboven al
genoemde Jorissen (K). De aldus benaamde was een toen befaamd ‘Master of the
Kings Musicke’ over wie in Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa,
Amsterdam 1973 laatstelijk iets gemeld wordt.
Zetfouten, zeker ernstige, ziet men weinig. Misschien zijn enkele van de hierboven
vermelde vergissingen daartoe te rekenen. Zéker is dat de omissie, op blz. 47, in
het eerste citaat, uit Hofwijck, na de derde regel, van vers 1918 dat luidt: ‘Doen
schreijen om gena, doen bidden om het leuen’ (geciteerd naar de ed. van Zwaan
die Smit, zij het onnauwkeurig, volgt). En verder ‘Hartigh’ voor ‘Hartogh’ in het citaat
op blz. 65; ‘de’ in plaats van ‘des’ (werelts glimpen) in het tweede citaat op blz. 93;
het ontbreken van een signaalsterretje bij ‘gebidenis’ in r. 4 v.o. op blz. 119, ‘Petica’
voor ‘Poetica’ op blz. 123 en de p's in plaats van r's in het (enige, getranscribeerde)
griekse citaat op blz. 238. Tegelijk met de (zet)fout vs. 454 voor het correcte vs. 455
krijgt de lezer op blz. 240 een stilzwijgende verbetering/aanvulling bij Zwaans zojuist
geciteerde editie van Hofwijck, in diens annotatie bij dat vers wel te verstaan.
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Hier en daar komt bij de lezer een vraag op. Enkele, van zeer verschillende aard
overigens, mogen hier volgen. Is het niet juister over Drebbels onderzeeboot dan
over zijn ‘torpedo’ (blz. 154) te spreken? (K). Moet niet de toch al behoedzaam
bedoelde uitspraak op blz. 193 omtrent de afstand tussen emotie en (Latijns)talige
uiting ervan nog verder afgezwakt worden? Immers, wàt weten we precies omtrent
‘de taalsituatie in Huygens' brein’ waarop in ander verband Smit zèlf heeft
geattendeerd bij het zien van ‘macaroni-teksten’ (Driemaal Huygens, blz. 83-84)?
Mag het vervolg, na het derde bedrijf van Trijntje Cornelis, wel ‘volkomen origineel’
(blz. 248) heten, of speelt daarin toch op een of andere wijze Aluta van Macropedius
een rol? En is de mededeling omtrent ‘een ander trouwplan’ van Constantijn jr. (blz.
275) in zijn summierheid niet al te rooskleurig? De geboorte van Justina Huygens
uit een niet-huwelijkse verbinding tussen Huygens' zoon en Isabella Dedel moet
toen toch een schandaal geweest zijn in Haagse kringen, en een verdrietige zaak
voor de dichter (gegevens uit Isabella's testament, waarover A. Bredius,
Künstlerinventare, VI, 2005, Den Haag, 1929) (K).
In de Bijlage 2 van Smits boek gaan enkele aankondigingen schuil van nieuwe
tekstedities, te verschijnen in de (ook voor de door Smit beoogde lezers?) KLP-reeks.
Voor het overige wijst die bijlage terecht op de hoeveelheid werk die nog gedaan
moet worden, aan onder andere het verzorgen van populaire uitgaven van het werk
van de dichter.
Een populaire biografie, daarenboven up-to-date, hebben we, dankzij de
Australische Neerlandicus, nu dus. Het boek is niet de tegenhanger van Van Trichts
Leven van Hooft geworden. Dat heeft de schrijver niet gewild; en ook niet gekund.
Want - éérder dan een taak voor een door hem ten tonele gevoerde
vrijgestelde-voor-het-leven, te vervullen na een studie van veertig jaar - dàt dunkt
mij werk voor een veelhoofdig en -zinnig team.
December 1980
P.E.L. VERKUYL
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Studies voor Damsteegt aangeboden door bevriende vakgenoten ter
gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
te Leiden op 16 januari 1981. Publikaties van de Vakgroep Nederlandse
Taal- & Letterkunde, Leiden 1981 (Nr. 10); 287 blzz. met 2 uitslaande
kaarten, ing.: ƒ 29.50.
Bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de Rijksuniversiteit
te Leiden en als directeur van het universitaire talenlaboratorium werden prof. dr.
B.C. Damsteegt twee bundels studies aangeboden. De ene bundel - Van Spiegel
tot Leeuwenhoek. Syntaktische en stilistische verschijnselen in 17e-eeuwse teksten.
Leiden 1981 - bevat een vijftal studies van de scheidende hoogleraar, in overleg
met hem, verzorgd door drie oud-leerlingen. Behalve de reeds eerder in dit tijdschrift
verschenen artikelen, ‘T'Samenvoeghing in de Hert-Spiegel’, ‘De
Schonckensonnetten’ en ‘Syntaktische verschijnselen in de taal van Antoni van
Leeuwenhoek’ treft men er in aan de voordracht ‘Het proza van Gerbrand Adriaensz.
Bredero’, uitgesproken op de 6de Neerlandistendag van de School voor Taal- en
Letterkunde te Den Haag bij zijn afscheid als docent op 7 juni 1980 en het leidse
afscheidskollege over ‘Zinsbouw in de poëzie van P.C. Hooft’. Op dit moment is de
bundel reeds enige tijd uitverkocht. De andere, hier aan te kondigen bundel, Studies
voor Damsteegt, behelst vijfentwintig bijdragen van vakgenoten op het gebied van
de taalkundige filologie in ruime zin.
De Studies voor Damsteegt zijn naar de mening der samenstellers - en terecht ‘een tastbaar bewijs van de waardering voor het in velerlei functies verrichte
wetenschappelijke of organisatorische werk, maar bovenal ook van de waardering
voor de mens Damsteegt’. De inhoud weerspiegelt h.i. ‘de veelzijdigheid van de
contacten die hij binnen Leiden onderhield...en...daarbuiten had’, een veelzijdigheid
die het niet mogelijk maakte de bijdragen in rubrieken in te delen, waarom ‘gekozen’
is voor een alfabetische ordening naar de auteurs. De samenstellers spreken de
verwachting uit ‘dat de lezer dit niet zal ervaren als een dwaaltocht door de doolhof
van het Nederlands, maar als een afwisselende wandeling
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door de lusthof der Nederlandse filologie’ (7). De werkelijkheid zal wel zijn, dat vele
‘wandelaars in de hof der Nederlandse filologie’ eerder bepaalde paden inslaan dan
de hele hof te doorwandelen. Ten einde deze hof voor hen te ontsluiten volgt hier
een ‘plattegrond’, waarop zij de paden en lanen van hun gading mogen vinden.
De bundel opent met een bijdrage tot de historische syntaxis van het Nederlands
door J. van Bakel: Als Of en Dat onder Comp. C.C. de Bruin onderzocht De relatie
tussen de Delftse Bijbel (1477) en de Keulse Bijbel (1479), resulterend in de conclusie
‘dat de tekstbewerkers van KB, naast andere bijbeldrukken die zij hebben
geraadpleegd en gevolgd, ook een exemplaar van DB voor zich hebben gehad. Zij
hebben de nederlandse vertaling in haar gedrukte verschijningsvorm gekend en
gehanteerd, en niet een nederrijns manuscript van deze overzetting gebruikt’. Jo
Daan bepleit een onderzoek naar de verspreiding en betekenis van
straataanduidingen in het Nederlands (Van -stegen en -straten). G.R.W. Dibbets
constateert in De triviumgrammatici en onze substantiefsgroep, dat ‘ondanks alle
onvolledigheid de vroegere taalkundige werken goede waarnemingen en regels
met betrekking tot de taal (bevatten)’. In Spinoza en Lijbniz gaat Camiel Hamans
het gebruik van de ij/ei-spellingen bij Spinoza na en meent te kunnen aankondigen
‘dat er voldoende bewijsmateriaal voorhanden is om aan te tonen dat de diftongering
reeds in de tweede helft van de 17de eeuw in een aantal Hollandse steden ook
onder de aanzienlijken doorgedrongen was en dat daarom Carons verklaring van
het door elkaar gebruiken van ei en ij bij Luyken volstrekt ad hoc is’. H.M. Hermkens
geeft in Het genus in het Hollands van de zeventiende eeuw zijn kritische
aantekeningen bij de studies van Geerts en Maljaars daaromtrent. De theorie van
funktie-argument struktuur is het onderwerp van Teun Hoekstra's verhandeling. J.M.
van der Horst onderzoekt de Samentrekking diachronisch - vooral in het
Middelnederlands - binnen het stramien van ‘gemarkeerd + (gelijkwaardig)
ongemarkeerd’. Harry van der Hulst en Ariane van Santen gaan in Spelerig: geen
geval van structurele ambiguïteit de één-suffix, resp. twee-suffixen analyse na.
‘Interpreteren blijft een bezigheid die nooit eindigt. Men werkt het vrucht-
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baarst wanneer men er nauwkeurig begrensde stadia in aanbrengt’, oordeelt C. van
de Ketterij (Over het annoteren van teksten). J.G. Kooij wijst de redenering waarin
de verschillende konstituenten in één lineaire dimensie worden afgebeeld en één
uniform ordeningsprincipe hun onderlinge volgorden moet verklaren als niet
deugdelijk af in zijn bijdrage Woordvolgorde en de lineaire vergissing. J. Noordegraaf
schetst in Spelling, taalkunde en filologie. Van De Vries naar de school van Kollewijn
verandering en continuïteit in de taalkundige opvattingen. ‘Tekstinvloed op taal lijkt
vooral leksikologisch, taalinvloed op tekst vooral grammatikaal’, meent P.C.
Paardekooper in Dialekt / ABN / tekst: de slotfase van onze kultuurtaal. Verschuiving
van de morfeemgrens in samengestelde en afgeleide woorden behandelt A. Sassen
in Morfologische herstructurering (metanalyse). J. van der Schaar onderzoekt het
voorkomen van diminutieven bij persoonsnamen en appellativa in Over diminutieven
in het middelnederlands. P.G.J. van Sterkenburg beantwoordt de vraag (Mnl.)
muishond, een naam voor de wezel en bunzing? ontkennend: evenmin als in de
hedendaagse dialekten lijkt hem de konklusie dat muishond in een historische
taalfase bunzing betekent, gewettigd. Over ‘oorboor en vermaken’ en ‘peerden in
de Coets’ handelt L. Strengholt, Over een paar plaatsen in Huygens' poëzie. C.F.P.
Stutterheim tracht het typische van de sjwa-problematiek in het licht te stellen en
het karakter van de klankleer als empirische wetenschap tot zijn recht te laten komen
in Wat hoor ik? Wat zeg ik? wat zeg ik erover (aai/aaj; o/ó; a/u). Dat er in het
Nederlands van de 16de of 17de eeuw ooit een woord flinte of vlinte met de betekenis
‘vuursteengeweer’ werkelijk in gebruik is geweest, acht F. de Tollenaere niet met
reden te veronderstellen (Vlinte ‘vuursteengeweer’ een spookbetekenis?). M.C. van
den Toorn vraagt de aandacht voor passieve zinnen waarvan het onderwerp
korrespondeert met het indirekt objekt van een aktieve zin als Een (mogelijk) geval
van syntactische herstructurering in 21ste-eeuws Nederlands. J. de Vries en Marijke
van der Wal pogen de synchrone systematiek bloot te leggen in resp. De gotische
janverba en Het passief in het gotisch. Een viertal Waarnemingen op de hollandsche
tael verricht C.A. Zaalberg. G.C. Zieleman onderkent in de titel/stok van het 9de
referein in Jan van Stijevoorts Refereinenbundel Anno MDXXIV (My
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dunckt tis al mal een mal andere) een tweetal gallicismen: ‘mal’, ‘malandre’ en
interpreteert de regel als: Mij dunkt, alles is uit het gareel, een ellende. Een diamant
van een dochter wert wel een glas van een vrouwe door F.L. Zwaan wil nogmaals
opmerkzaam maken op de intrigerende woordgroep bestaande uit nominale
konstituent plus van plus nominale konstituent, waarin de voorzetselgroep geen
nabepaling is van de eerste konstituent.
Met deze beredeneerde inhoudsopgave hoop ik de geschakeerdheid en het
waardevolle van deze bundel te hebben aangetoond. De lage prijs kan geen
belemmering voor aanschaf vormen; deze is te danken aan de simpele, maar
redelijke offset-uitvoering. Enige korrekties, alsmede op de machine niet voorhanden
tekens zijn helaas duidelijk herkenbaar met de hand aangebracht. De auteursnamen
boven de bijdragen zijn naar mijn smaak te massaal ingetekend, in mindere mate
geldt dit ook voor de titels. De titelpagina, ontworpen en gezet door Max de Haan,
kenmerkt zich door de eenvoud van het ware. De in deze soort publikaties onmisbare
foto van degeen aan wie de bundel werd aangeboden is helaas niet-glanzend
gereproduceerd. Rest mij nog te vermelden, dat de bundel te bestellen valt door
het bedrag ad ƒ 29.50 over te maken naar postrekening 3397557 t.n.v. Bibliograaf
Vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde, Levendaal 150-152, 2311 JP Leiden.
G.C. ZIELEMAN

Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije
Universiteit I, 1980, 160 blzz.
VOORTGANG is de naam van een nieuw orgaan van de Vrije Universiteit. Er
verschijnen berichten en verslagen in betreffende het onderzoek in de subfaculteit
Nederlands van de V.U. Het eerste nummer is vorig jaar uitgekomen: I, 1980. Of ‘I’
op nummer of jaargang slaat is overigens niet duidelijk. Evenmin of Voortgang een
periodiek is waarop men zich kan abonneren.
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Deze eerste aflevering bevat (p. 3-8) een overzicht van het lopende subfacultaire
onderzoeksprogramma van taalkunde en van letterkunde. In dat van letterkunde
staan twee ‘collectiefprofiel onderzoeksstromen’ voorop, betrekking hebbend op de
Nederlandse poëzie uit de periode 1890-1930 en op aspecten van verhalende
teksten, waarvan ook activiteiten van kandidaten-werkgroepen deel uitmaken. Er
worden ook uit het onderzoek voortgekomen publikaties in vermeld. Voorgenomen
edities en dissertaties die er niet onder vallen staan onder het kopje ‘overig
onderzoek’ bijeen, op dezelfde manier puntsgewijze gespecificeerd als bij taalkunde.
De overige bladzijden van het boekje (p. 9-160) worden ingenomen door bijdragen
over taalkundige en letterkundige onderwerpen en beschrijving van
onderzoeksprojecten, van uiteenlopende omvang, alle in het Nederlands op één
opvallende uitzondering na: een artikel van A. Verhagen over ‘contrastive stress’
(in het Nederlands en het Engels). De taalkundige bijdragen zijn verder
taalsociologisch, taalhistorisch of tekstinterpretatief van aard; een korte notitie heeft
betrekking op het befaamde ‘benij uw soon den hemel niet’ maar komt niet verder
dan de vaststelling dat deze zin inderdaad op twee manieren ontleed en dus gelezen
kan worden (en omgekeerd!). De letterkundige stukken en stukjes handelen o.a.
over allegorische literatuur in de Middeleeuwen, Coornhert, ‘Hofwijck’, ‘Mei’ en
Kopland en over een op te zetten bibliografie van Busken Huet en dito vergelijkende
studie over Fergus en Ferguut (eindelijk!). Ze beslaan met elkaar bijna driekwart
tegenover taalkunde éénkwart van de totale omvang van Voortgang I, 1980, dat
afsluit met twee suggesties voor scriptieonderwerpen taalkunde. Hoewel nogal
heterogeen van samenstelling (tot wie richt het zich eigenlijk?) geeft het een
informatief inzicht in de wetenschappelijke bedrijvigheid in de neerlandistiek aan de
V.U. Het is te verkrijgen door overmaking van fl. 10. - op postgiro 13500 van de
gemeentegiro Amsterdam, met de vermelding: t.g.v. W.F.G. Breekveld, rek. no. 45
78 980.
A. SASSEN
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Ingekomen boeken
(A.J.M. Broos), Lijst van boek- en plaatwerken uitgegeven door of in
samenwerking met Johannes Allart. De Boekzaal, Amsterdam, 1979; 64 blzz.,
gebroch.: ƒ 8.25 (te bestellen door overmaking van ƒ 8.25 op gironr. 2284077
t.n.v. Stichting De Boekzaal te Amsterdam).
T. Dousma-A. Horsten, Tentamineren. Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht-Antwerpen, [1980] (Onderwijskundige informatie voor het Hoger
Onderwijs. Aula-boeken 804); 239 blzz., ing., geen prijsopgave.
Van der feesten een proper dinc. Temperamentvolle vriendschap tussen hof
en hemel. Tekstuitgave en interpretatie door prof. dr. H. Vekeman. Alfa,
Nijmegen, 1981 (Tekst en tijd 3); 108 blzz., ing.: ƒ 16. -.
Guido Gezelle, Tijdkrans in verkort bestek met inleiding en aantekeningen door
K. de Busschere. Eerste druk. B.V.W.J. Thieme & Cie, Zutphen, [1980] (Klassiek
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