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Wim van Galen
*
Sonoriteit van fonemen en de syllabestruktuur in het Nederlands
1. Inleiding
Volgens de inzichten van de natuurlijke fonologie kan de transformationeel
generatieve fonologie te veel beregelen (Hooper 1976). Dit zou mogelijk geworden
zijn door een zeer vergaande abstrahering van spraak, en door een te ruim
gedefinieerd regelsysteem. Het gevolg hiervan kan zijn dat er voor één en hetzelfde
fonologische verschijnsel veel verschillende beregelingen mogelijk zijn, en dat er
geen redenen zijn om aan te nemen, dat de ene beregeling de voorkeur moet hebben
boven de andere (zie b.v. Venneman 1974). De natuurlijke fonologie nu wil een veel
strenger fonologisch regelsysteem hanteren; hiertoe worden naast morfofonologische
regels vooral ook fonologische regels gepostuleerd, die uitzonderingsloze
generalisaties uitdrukken, en die werken op alle oppervlaktevormen van een taal.
Bovendien mogen deze regels alleen gebruik maken van fonetische argumenten
(Hooper 1976, pag. 14).
De natuurlijke fonologie beschouwt de syllabe als de kleinste uitspreekbare
eenheid, en als basiseenheid voor de fonologische beschrijving (Hooper 1976, pag.
188-189). Syllabestruktuurcondities beschrijven de interne struktuur van de syllabe.
Daarbij veronderstelt men dat er een syllabestruktuurmodel te konstrueren valt op
grond van het sonoriteitsverloop binnen een syllabe: elke syllabe wordt gekenmerkt
door een stijging van sonoriteit aan het begin tot een maximum (de kern), gevolgd
door een daling van sonoriteit tot een minimum (de syllabegrens). De natuurlijke
fonologie gaat er bij haar theorievorming van uit dat aan alle fonemen van een taal
een karakteristieke sonoriteitswaarde is toe te kennen op grond waar-
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van d.m.v. syllabestruktuurcondities de plaats van fonemen binnen de syllabe
verklaard en voorspeld kan worden (Hankamer en Aissen 1974, Hooper 1976). De
aldus ontstane sonoriteitsschaal zou grotendeels taaluniverseel, ten dele taalspecifiek
zijn.
Het is zeer opmerkelijk dat de natuurlijke fonologie voor het begrip sonoriteit geen
enkel meetbaar akoestisch of artikulatorisch correlaat aangeeft: de
syllabestruktuurcondities behoren immers tot het stelsel van fonologische regels
(Hooper 1976, pag. 84), en moeten derhalve volgens de theorie geschreven worden
in termen van fonetisch gedefinieerde spraakkenmerken. Hooper (1976, pag. 132)
formuleert het o.a. als volgt: ‘One advantage is that the rules (bedoeld zijn
fonologische regels) postulated in natural generative phonology are always subject
to empirical confirmation or disconfirmation’. De syllabestruktuurcondities kunnen
aan deze uitspraak niet onderworpen zijn, omdat het belangrijkste argument ervan
(sonoriteit) in het geheel ongedefinieerd blijft. Bovendien is het juist de natuurlijke
fonologie die pleit voor een intensieve gebruikmaking van experimenteel fonetisch
onderzoek in de taalkunde (Ohala 1974). Het gemak waarmee de natuurlijke
fonologie, zonder het begrip sonoriteit eenduidig te omschrijven, een zo grote
verklarende kracht toekent aan een sonoriteitsschaal, wekt derhalve nogal wat
bevreemding.
De ideeën omtrent de syllabestruktuur zoals de natuurlijke fonologie die heeft
ingepast in een fonologisch systeem, zijn niet nieuw. De belangrijkste gegevens
waarop deze ideeën berusten zijn afkomstig uit de bestudering van foneemdistributie
(Bakker 1971, Sigurd 1965). Beschouwen we de vocaal als syllabekern, dan kunnen
daar slechts een beperkt aantal consonanten of consonantclusters aan voorafgaan
of op volgen. Het opvallendste verschijnsel in dit verband is wel dat veel
consonantclusters die aan een vocaal vooraf kunnen gaan, alleen in omgekeerde
volgorde op een vocaal kunnen volgen (‘spiegelneiging van consonantclusters’).
Vergelijk bijvoorbeeld de paren: kruk - kurk en sla - als. Deze en verwante
verschijnselen zijn in de taalkunde reeds meermalen beschreven (de Saussure
1915, Zwaardemaker en Eijkman 1928, Ladefoged 1975), waarbij tevens de gedachte
dat syllabekern en -grens respectievelijk
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een sonoriteitsmaximum en -minimum vormen, herhaaldelijk naar voren is gekomen.
Wat we onder sonoriteit dienen te verstaan, is echter nooit proefondervindelijk vast
komen te staan.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat de natuurlijke fonologie met haar inpassing
van het begrip sonoriteit in een fonologische theorie wel zeer voortvarend te werk
is gegaan, en daarmee bovendien de door haarzelf voorgestane controleerbaarheid
van fonologische regels heeft veronachtzaamd. Het doel van het hierna te bespreken
experiment was, om uitgaande van een bepaalde operationalisatie van het begrip
sonoriteit, na te gaan of en in welke mate de inpassing van sonoriteit en
sonoriteitsschaal in het fonologisch systeem van de natuurlijke fonologie te
verantwoorden is. De gekozen operationalisatie van sonoriteit maakte het mogelijk
een sonoriteitsschaal van alle Nederlandse fonemen op te stellen. Met behulp van
deze schaal werd vervolgens het sonoriteitsverloop binnen een aantal Nederlandse
consonantclusters nader bekeken.

2. Het experiment: werkwijze en verantwoording
De opzet van het uit te voeren experiment was de volgende:
1. Opname van door proefpersonen uitgesproken woorden waarin de te
onderzoeken fonemen voorkwamen.
2. Het maken van oscillogrammen van deze opnames.
3. Het isoleren van de te onderzoeken fonemen uit deze oscillogrammen.
4. De berekening van de hoeveelheid geproduceerde akoestische energie (dit is
een maat voor sonoriteit), gerepresenteerd door deze afgescheiden signalen,
en de omrekening van deze uitkomsten naar decibels.

2.1 Het maken van de opnames
- Het stimulusmaterial. Het experiment omvatte de volgende Nederlandse fonemen:
consonanten:

p, b, m, f, v, w, t, d, n, s, z, l, r, j, k, ŋ, χ,
h;

vocalen:

i (biet), I (bit), e (beek), ε (bed), y (buut),
ø (beuk),
oe (bus), a (baas), u (boek), o (boot), ɔ
(bot), ə (de),
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α (bad);
diftongen:

ει (bijt), ʌü (buit), ɔu (bout).

De consonanten vormden elk het eerste foneem van een bestaand en bekend
2-syllabisch woord. Alle woorden hadden de volgende vorm: C1ac2ən, waarin C1
de consonant was die op sonoriteit gemeten werd, en waarin C2 systematisch
varieerde. Elke te onderzoeken consonant kwam zodoende voor in een identieke
beklemtoonde syllabe. De vocalen en diftongen werden in isolatie geproduceerd.
In de bijlage is een volledige opsomming gegeven van het stimulusmateriaal.
- De wijze van aanbieden. De opnames werden gemaakt in de studio van het
Instituut voor fonetiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De proefpersoon
zat in een geluiddichte ruimte, de afstand tot de microfoon bedroeg steeds 35-40
cm, en de aanbieding van het materiaal vond plaats via een overhead-projector die
buiten de ruimte was opgesteld, zodanig dat het projectiescherm zichtbaar was
vanuit de geluiddichte ruimte door een raam. Elke stimulus kon zodoende apart
worden aangeboden, tempo en volgorde van aanbieding werden hierdoor constant
gehouden, en doordat de proefpersoon niet wist wanneer de aanbieding van stimuli
ten einde liep, werd een mogelijke daling van intonatie naar het einde toe voorkomen.
- Instructie. Bij de opname van de te onderzoeken consonanten werden de
proefpersonen geïnstrueerd het op het scherm zichtbare woord langzaam en met
normaal stemvolume uit te spreken. Er werd eerst met enkele woorden geoefend,
en van de opname werden de eerste en laatste drie woorden niet verder verwerkt.
De vocalen en diftongen werden geïsoleerd uitgesproken, en ze werden in de
volgende vorm aangeboden: Spreek uit: de..als in...Ook hier werd eerst geoefend,
en werden de eerste en laatste drie opgenomen uitingen niet verder verwerkt.
Per proefpersoon was de duur van het experiment ± 15 minuten. Er werd
opgenomen op een Studer A 80 bandrecorder bij een snelheid van 19 cm/s.
- De proefpersonen. Twaalf proefpersonen namen aan het experiment deel, zes
mannen en zes vrouwen, alle uit de leeftijdsgroep
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van 20-30 jaar, en alle studerend of gestudeerd hebbende aan de KU Nijmegen.
Geen van de proefpersonen had een sterke dialectkleuring.

2.2 Het maken van oscillogrammen
De 408 data konden na een analoog-digitaalkonversie (bemonstering bij 10 kHz,
12 bits) als oscillogrammen zichtbaar worden gemaakt op een computerterminal
(gebruikte computer PDP 11/45, rekenmachinegroep van het Psychologisch
laboratorium KU Nijmegen). Alle gegevens werden opgeslagen op een RK-07
28-megabyte disk.

2.3 Het isoleren van de consonanten
Het is een bekend gegeven dat consonanten moeilijk afscheidbare, dynamische
onderdelen zijn van grotere uitingen (Nooteboom en Cohen 1976). Niettemin was
het voor het onderhavige experiment noodzakelijk een grens tussen consonant en
erop volgende vocaal vast te stellen, en rekening te houden met het variabele
karakter van fonemen.
- Grensbepaling. Op basis van literatuurgegevens (Shoup en Pfeifer 1976, Scholes
1968, Jassem 1962) en door nauwkeurige waarneming en vergelijking van
oscillogrammen gemaakt in een proefopname, was er voor alle consonanten een
kenmerkende verandering in het oscillogram vast te stellen. Het vaststellen van
deze grens werd bovendien vergemakkelijkt, doordat alle consonanten in overigens
identieke syllabes voorkwamen, nl. aan het syllabebegin (zodat de begingrens
zonder meer vastlag), en steeds gevolgd door dezelfde vocaal ( /a/ ) (zodat de
syllabekernen telkens grote overeenkomst vertoonden en derhalve van dienst waren
bij het bepalen van wat eraan voorafging). De /ŋ/ kon uiteraard alleen aan het
syllabe-einde bekeken worden.
- Het variabele karakter van fonemen. De akoestische signatuur van fonemen
verschilt naargelang:
a) de fonetische kontekst waarin ze staan;
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b) de omstandigheden tijdens de produktie;
c) individuele spraakkenmerken.
ad a) Uitgangspunt voor een sonoriteitsschaal volgens de ideeën van de natuurlijke
fonologie moet zijn dat de sonoriteit van fonemen een weinig kontekstafhankelijke
grootheid is; immers alleen dan is generalisering mogelijk in de zin waarin de
natuurlijke fonologie die bedoelt: het verklaren en voorspellen van de mogelijke
plaatsen binnen een syllabe waar een foneem kan voorkomen.
ad b) Door een nauwkeurige proefopstelling, instructie en timing tijdens het
experiment werden de omstandigheden zoveel mogelijk gelijk gehouden. We mogen
aannemen dat deze omstandigheden resultaten opleveren die in overeenstemming
zijn met de door Hooper (1976) bedoelde ‘careful form’.
ad c) Er werden in eerste instantie evenveel sonoriteitsschalen gemaakt als er
proefpersonen waren (12). Volgens de natuurlijke fonologie zullen onder deze
omstandigheden de individuele verschillen in de sonoriteitswaarden voor een foneem
niet van dien aard zijn dat geen verdere generalisatie mogelijk is.
Met deze overwegingen werden de te meten consonanten met behulp van het
speech editing system van een bestaand computerprogrammapakket (ILS)
‘losgeknipt’ uit de oscillogrammen van de geproduceerde woorden, en apart
opgeslagen. Voor de vocalen en diftongen was deze bewerking niet nodig omdat
die geïsoleerd waren uitgesproken.
In figuur 1 is te zien op welke plaats de scheiding tussen consonant en vocaal is
aangebracht (p. 7).

2.4 Het berekenen van sonoriteit
Tussen het sonoriteitsverloop van een spraaksignaal en het amplitudeverloop ervan
(dat zichtbaar is in figuur 1) is vaak een zeer nauwe relatie gelegd (Guile 1974,
Ladefoged 1975). Welke verdere omschrijvingen van het begrip sonoriteit er ook
gegeven zijn (van den Berg (1976) spreekt van ‘klankvolheid’, Hooper (1976) o.a.
van ‘audibility’, Booij (1981) van ‘doordringbaarheid’), ze suggereren alle een sterke
samenhang met de amplitudemaat.
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Figuur 1. De stippellijn geeft de (aangenomen) grens aan tussen consonant en vocaal. Elk
signaal is zichtbaar tot een centraal punt in de vocaal. Door tijdens het knippen de signalen
sterk te vergroten was een nauwkeuriger scheiding aan te brengen dan in deze figuur is te
zien.
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Onderzoek met het doel om voor elk foneem een karakteristieke amplitudewaarde
vast te stellen werd reeds eerder uitgevoerd. Sacia en Beck (1926) bepaalden voor
een aantal Amerikaans-Engelse fonemen de ‘phonetic speech power’ waarvoor als
maat de piekwaarde in het amplitudeverloop van elk foneem gold. Uit de manier
waarop Price (1980) sonoriteit opvat, blijkt echter dat naast de intensiteit ook de
duur van fonemen een belangrijke invloed heeft op sonoriteit. Om de betekenis van
duur in het hier beschreven experiment te betrekken, werd niet de maximumwaarde
van de amplitude doch de totale hoeveelheid elektroakoestische energie van elk
foneem als uitgangspunt genomen. Als fysisch meetbaar correlaat voor sonoriteit
kozen we in het onderhavige onderzoek derhalve de oppervlakte onder de curve
van de amplitude; er is dan ook niet naar tijd genormeerd, waardoor tevens de
complicaties die zich voordoen bij het vaststellen van de duur van fonemen werden
vermeden. Een maat voor deze oppervlakte werd verkregen door elke bemonsterde
amplitudewaarde te kwadrateren, en deze waarden vervolgens op te tellen. In een
ander kader pasten Gaitenby en Mermelstein (1977) een soortgelijke procedure
toe. Voor deze bewerking werd een apart programma geschreven in samenwerking
met medewerkers van de rekenmachinegroep van het Psychologisch Laboratorium
KU Nijmegen.
Nadat deze bewerking was uitgevoerd werden de uitkomsten ervan
gelogtransformeerd, zodat er dB-waarden ontstonden. Tegelijkertijd werd een aantal
statistische bewerkingen op de resultaten toegepast (via het SPSS-programma).
Met betrekking tot de gevonden dB-waarden dient opgemerkt te worden dat deze
gelden ten opzichte van een arbitrair nulpunt, zodat bij interpretatie ervan alleen de
verschillen tussen de fonemen van belang zijn. Als we bovenstaande
sonoriteitsberekening samenvatten in een formule ziet die er als volgt uit:
sonoriteit = 10 LOG

2

A , waarin:
i=1

A = amplitude
n = aantal samples.
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3. De resultaten
De resultaten van het experiment zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 1. Sonoriteit in dB's per foneem en per proefpersoon. De nummers
1, 2, 3, 5, 7, 10 waren mannelijke proefpersonen, de nrs. 4, 6, 8, 9, 11,
12 vrouwelijke. De foneemnotatie is volgens het IPA. gem = gemiddelde
std = standaarddeviatie.
p

t

z

h

s

f

χ

k

v

d

b

r

w

η

l

j

m

1

20 17 18 14 20 20 20 26 19 25 30 31 32 35 35 37 37

2

19 20 16 18 19 20 20 22 32 31 34 29 33 35 33 35 39

3

11 20 23 17 22 20 19 19 28 26 28 31 32 33 33 35 34

4

17 18 19 17 19 19 20 21 27 23 20 32 30 41 34 36 37

5

12 15 17 17 19 17 20 20 17 24 32 33 31 36 39 37 40

6

15 20 15 23 20 21 24 23 30 24 31 28 34 37 37 39 39

7

16 17 34 21 21 20 21 22 23 33 33 33 35 32 37 38 42

8

14 18 19 25 21 21 24 25 20 32 29 33 36 38 39 37 40

9

18 21 15 24 20 21 19 27 31 19 31 34 34 36 39 39 40

10 12 17 22 21 20 21 26 19 28 28 28 30 32 29 33 35 35
11 7

17 13 15 15 15 20 22 17 27 24 29 31 37 37 33 40

12 15 13 16 17 18 20 18 20 28 32 30 32 34 34 38 34 38

gem 14.7 17.8 18.9 19.1 19.5 19.6 20.9 22.2 25.0 27.0 29.2 31.2 32.8 35.3 36.2 36.3 38.4
std 3.6 2.2 5.3 3.5 1.7 1.8 2.3 2.5 5.3 4.1 3.7 1.8 1.7 2.9 2.3 1.8 2.2
n

ε

α

I

ə

ɔ

oe εi

a

u

ʌ

i

y

u

ɔ

u

o

ø

o

1

39 41 43 42 45 44 46 45 46 46 43 45 47 45 47 46 47

2

38 42 43 40 42 44 44 44 44 45 45 46 46 46 46 45 45

3

36 43 43 43 42 43 46 45 44 45 41 39 48 43 45 47 44

4

36 42 41 44 43 39 42 43 43 43 45 45 43 44 45 45 44

5

39 41 42 43 41 42 43 44 45 44 42 43 46 44 46 45 46

6

39 44 42 47 44 44 48 46 46 46 48 48 47 48 48 49 51

7

41 43 47 41 44 45 44 44 46 44 45 46 45 47 45 46 46

8

43 38 39 41 39 40 41 41 39 41 40 41 41 41 43 44 43

9

39 42 38 42 40 43 40 41 42 42 45 42 45 44 45 47 49

10 34 38 40 39 41 40 38 40 41 41 38 41 41 42 42 43 44
11 40 42 45 41 43 46 42 45 44 43 47 44 43 46 47 48 47
12 39 38 39 40 41 41 40 41 39 39 45 44 39 44 42 44 44
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gem 38.5 41.1 41.8 41.9 42.0 42.6 42.8 43.2 43.2 43.2 43.7 43.7 44.2 44.5 45.1 45.8 45.8
std 2.3 2.0 2.5 2.1 1.7 2.1 2.8 2.0 2.4 2.1 2.8 2.5 2.7 1.9 1.8 1.7 2.3

4. Conclusies en discussie
In de 12 gevonden sonoriteitsschalen zijn zoals uit tabel 1 blijkt, duidelijke
overeenkomsten aanwijsbaar. De relatief hoge standaarddeviaties voor de /z/ en
de /v/ kunnen mijns inziens worden toegeschreven aan het feit dat deze consonanten
aan het woordbegin en voorafgaand aan een vocaal soms stemloos worden.
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Dat de 12 individuele sonoriteitsschalen onderling grote overeenkomsten vertonen,
bevestigt de opvattingen van de natuurlijke fonologie hieromtrent (vergelijk pag. 5,
ad c)). De vergelijking van de sonoriteitsschaal gebaseerd op de gemiddelde
sonoriteit van elk foneem met een waarin de mediaanwaarde van elk foneem was
ge-

Figuur 2. De relatieve sonoriteit van de Nederlandse fonemen.
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bruikt, leverde twee nagenoeg identieke sonoriteitsschalen op. Voor een toetsing
van de ideeën van de natuurlijke fonologie omtrent sonoriteit en syllabestruktuur
gebruiken we derhalve onderstaande sonoriteitsschaal van gemiddelde waarden
per foneem (figuur 2).
Enkele opmerkingen bij deze figuur:
1) Vergeleken met meer gebruikelijke foneemclassificaties zien we in figuur 2
onderstaande volgorde van foneemklassen:
- stemloze explosieven en ↓
fricatieven
- stemhebbende
explosieven en fricatieven

toenemende

- liquidae, halfvocalen,
nasalen

sonoriteit

- ongespannen vocalen
- gespannen vocalen.
2) Bovenstaande volgorde van foneemklassen treffen we in grote lijnen ook aan
in een aantal bestaande sonoriteitsschalen. Een fonetisch gefundeerde vergelijking
van de hier gegeven sonoriteitsschaal met reeds bestaande is echter niet zonder
verder experimentaal fonetisch onderzoek mogelijk: Zwaardemaker en Eijkman
(1928), Hankamer-Aissen (1974), Ladefoged (1975), Hooper (1976) geven allen
geen eenduidig en meetbaar correlaat aan voor sonoriteit, terwijl het experiment
van Sacia en Beck (1926) ter bepaling van de ‘phonetic speech power’ (vgl. pag.
8) Amerikaans-Engelse fonemen betrof, waarbij bovendien de onduidelijkheid omtrent
de kontekst waarin de gemeten fonemen voorkwamen een belemmerende factor
is voor gedetailleerde vergelijking.
De opvatting van de natuurlijke fonologie is dat de syllabe te beschrijven is in
termen van sonoriteit, en wel zodanig dat de sonoriteit toeneemt vanaf het
syllabebegin (sonoriteitsminimum) tot de syllabekern (sonoriteitsmaximum), en
vervolgens weer afneemt tot de grens met de volgende syllabe (sonoriteitsminimum).
Om deze opvatting nader te bekijken werd met behulp van de hier gevonden
sonoriteitswaarden het sonoriteitsverloop in een aantal Nederlandse
consonantclusters onderzocht.
Kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijke tweevoudige consonantclusters in het
Nederlands aan het syllabebegin: volgens Bakker (1971) zijn dat de volgende
clusters (de tussen haakjes geplaatste getallen verwijzen naar het aantal keren dat
een cluster in
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een Nederlands monosyllabisch woord voorkomt (naar Bakker, 1971); het symbool
* duidt een syllabegrens aan):
*st (170)

*zw (79)

*tr (64)

*vr (32)

*fn (2)

*sg (156)

*sp (76)

*pl (61)

*wr (22)

*sf (2)

*kr (115)

*br (73)

*vl (57)

*fr (19)

*gn (2)

*sl (104)

*sn (73)

*sm (43)

*dw (15)

*kl (103)

*bl (72)

*kw (42)

*sj (12)

*gr (86)

*kn (65)

*fl (36)

*tw (7)

*dr (81)

*pr (65)

*gl (34)

*tj (6)

Voor deze clusters geldt op drie na dat volgens de gegeven sonoriteitsschaal de
sonoriteit van de eerste consonant kleiner is dan die van de tweede. In al die gevallen
worden de ideeën van de natuurlijke fonologie dus bevestigd. De drie clusters
waarvoor dat niet geldt zijn: *wr; *sp; *st.
Bekijken we vervolgens de mogelijke tweevoudige consonantclusters aan het
syllabe-eind in het Nederlands (Bakker 1971):
st* (160)

ft* (97)

ks* (32)

ms* (18)

rp* (13)

kt* (151)

mt* (73)

mp* (28)

lp* (18)

lg* (11)

lt* (146)

ns* (63)

rk* (28)

gs* (17)

rg* (11)

nt* (138)

ŋk* (59)

lk* (25)

lf* (16)

sp* (9)

rt* (137)

rs* (56)

ps* (24)

rm* (16)

js* (5)

gt* (128)

ls* (49)

fs* (23)

rn* (15)

ŋs* (5)

pt* (106)

jt* (46)

rf* (21)

ws* (13)

mf* (1)

ts* (99)

wt* (34)

ŋt* (21)

lm* (13)

rw* (1)

In veruit de meeste van de gevallen (33 van de 40) geldt hier dat volgens de
sonoriteitsschaal de sonoriteit van de eerste consonant groter is dan die van de
tweede. In die gevallen bevestigt de sonoriteitsschaal dus de opvattingen van de
natuurlijke fonologie over de syllabestruktuur. De clusters die deze opvattingen
tegenspreken, zijn: rw*; ps*; pt*; ts*; rm*; rn*; lm*.
Via een dergelijke globale toetsing van de sonoriteitsschaal worden de ideeën
van de natuurlijke fonologie grotendeels bevestigd, doch de hier gepresenteerde
sonoriteitsschaal biedt - in tegenstelling tot reeds bestaande - de mogelijkheid om
gedetailleerdere en
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exactere uitspraken te doen omtrent sonoriteit. Daartoe zijn de clusters die op grond
van deze schaal uitzonderingen vormen nader bekeken.
1. *wr: het feit dat dit cluster in spraak wordt gerealiseerd als *vr houdt een
bevestiging in van de sonoriteitsschaal, omdat dan een cluster onstaat dat een
toename in sonoriteit betekent.
2. *sp, *st, ps*, ts*, pt*: ten aanzien van de fonemen /p/, /t/ en /s/ werd bekeken
of de verschillen die de sonoriteitsschaal aangeeft signifikant zijn. De multiple range
test van Scheffe maakte duidelijk dat (bij p < 0.05):
- de /p/ signifikant minder sonoor is dan de /s/;
- de /p/ signifikant minder sonoor is dan de /t/;
- de /t/ en de /s/ niet signifikant verschillend van elkaar zijn.
Bekijken we vanuit dit oogpunt alle mogelijke tweevoudige consonantclusters
gevormd uit deze fonemen, dan zien we dat alleen het cluster sp* een
sonoriteitsverloop heeft dat de ideeën van de natuurlijke fonologie bevestigt. De
clusters *st, ts* en st* bestaan uit twee qua sonoriteit niet signifikant verschillende
fonemen, terwijl de clusters *sp, ps* en pt* het door de natuurlijke fonologie
voorspelde sonoriteitsverloop tegenspreken. Aan deze constateringen valt het
volgende toe te voegen:
- Het feit dat sp* wel het door de natuurlijke fonologie voorspelde sonoriteitsverloop
heeft, en ps* niet, lijkt niet in overeenstemming met het verschijnsel dat bij
versprekingen de sp* wordt uitgesproken als ps* (‘weps’ in plaats van ‘wesp’), doch
2
de verspreking in omgekeerde richting niet optreedt.
- Juist de volgens Bakker (1971) in het Nederlands zo veelvuldig voorkomende
clusters *st, ts* en st* geven geen toename of afname in sonoriteit te zien. Dat we
in het Nederlands zowel *st als st* kennen, zou in dit verband nog als een bevestiging
van het door de natuurlijke fonologie voorgestelde syllabestruktuurmodel kunnen
worden uitgelegd (‘als er geen verschil in sonoriteit bestaat tussen twee consonanten,
kan het cluster van die consonanten in beide volgordes zowel aan syllabebegin als
-eind voorkomen’), doch in dat geval kan een sonoriteitsschaal niet duidelijk maken
waarom het cluster *ts in het Nederlands niet voorkomt (behalve in een enkel
leenwoord zoals ‘tsaar’).
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3. rm*, rw*, rn*, lm*: deze clusters worden in spraak gerealiseerd als respectievelijk
*rəm*, *rəw*, *rən* en *ləm*. Hierdoor ontstaat bij de /r/ en de /l/ in termen van
sonoriteit een relatief minimum, en komt daar een syllabegrens te liggen. Dit is
weliswaar in overeenstemming met de door de natuurlijke fonologie aangenomen
syllabestruktuur, doch deze schwa-invoeging zien we ook optreden bij een aantal
syllabe-eindclusters waarvan de sonoriteit naar het syllabe-einde toe afneemt (rp*
→ *rəp*; rk* → *rək*; rf* → *rəf*; rg* → *rəg*; lp* → *ləp*; lk* → *lək*; lf* → *ləf*; lg* →
*ləg*). De sonoriteitsschaal en de opvattingen van de natuurlijke fonologie omtrent
sonoriteitsverloop kunnen in dit stadium geen aanknopingspunten geven om deze
schwa-invoeging nader te verklaren.
Tot nog toe is de sonoriteitsschaal bekeken als mogelijk beschrijvingsmodel voor
bestaande consonantclusters. De voorspellende waarde ervan ten aanzien van
mogelijke consonantclusters is gering: de sonoriteitsschaal geeft geen aanwijzingen
voor het al of niet voorkomen van een foneemopeenvolging. Het blijft bijvoorbeeld
onduidelijk waarom de clusters *kn en *pr wel in het Nederlands voorkomen, en de
clusters *km en *pw niet. Het is in dit verband misschien wel mogelijk de notie ‘mate
van welgevormdheid’ (Sommerstein 1974) vanuit een sonoriteitsschaal meer inhoud
te geven; volgens deze schaal immers zijn b.v. *km en *pw ‘Nederlandser’ (woorden
als ‘kmer’ en het Frans ‘poire’ zijn betrekkelijk gemakkelijk uitspreekbaar) dan *mk
en *wp, omdat bij *km en *pw sprake is van toenemende sonoriteit in tegenstelling
tot bij *mk en *wp.

5. Samenvattende conclusies
1) In bovenstaande is voor het begrip sonoriteit een fysisch meetbaar correlaat
aangegeven. Deze operationalisatie maakte het mogelijk om de fonematische
struktuur van een groot aantal Nederlandse syllabes te beschrijven in termen van
sonoriteitsstijging en -daling aan respectievelijk syllabebegin en -eind. Eveneens is
duidelijk geworden dat een sonoriteitsschaal als hier beschreven op tal
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van punten te kort schiet om de syllabestruktuur te beschrijven, en dat er nauwelijks
enige voorspellende waarde ten aanzien van mogelijke syllabes aan kan worden
toegekend.
Om te achterhalen in hoeverre een sonoriteitsschaal van belang is voor de
taalbeschrijving, is meer experimenteel fonetisch onderzoek nodig. De hier
gehanteerde definitie voor de sonoriteit van een foneem (de hoeveelheid
geproduceerde akoestische energie, gerepresenteerd door de oppervlakte onder
de amplitudecurve van een uit een oscillogram geïsoleerd foneem, pag. 8), kan een
uitgangspunt vormen voor verder onderzoek. De mogelijkheid om sonoriteit te
definiëren als de gemiddelde hoeveelheid geproduceerde akoestische energie per
tijdseenheid zou hierbij onderzocht kunnen worden, alsmede de
kontekstafhankelijkheid van sonoriteit. Een derde aspect dat in verder onderzoek
betrokken kan worden is de relatie tussen de gemeten sonoriteit en introspectieve
luidheidsoordelen (Glave en Rietveld (1975) voerden een vergelijkbaar onderzoek
uit naar de relatie tussen gemeten luidheid en luidheidsoordelen ten aanzien van
een aantal vocalen).
2) Binnen de natuurlijke fonologie is sonoriteit in het geheel niet gedefinieerd.
Niettemin wordt aan de sonoriteitsschaal een centrale plaats binnen de
taalbeschrijving toegekend. Hiermee heeft deze fonologische theorie zich in hetzelfde
gebied begeven waar zij de transformationeel generatieve fonologie verwijt terecht
gekomen te zijn, nl daar waar elk empirisch fundament ontbreekt.
Nijmegen, augustus 1981

Adres van de auteur:
Stephanusstraat 169,
6512 HS Nijmegen
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Bijlage: het stimulusmateriaal
I. Voor de
consonanten:

halen

II. Voor de vocalen: de i als in ziek

rapen

de u als in nu

jaren

de oe als in boek

kapen

de i als in pit

zaken

de e als in beest

vaten

de u als in put

malen

de eu als in reus

baken

de o als in dom

falen

de e als in de

naden

de a als in man

laten

de e als in pet

palen

de o als in rook

waden

de a als in maan

talen

de ij als in ijs

samen

de ui als in huis

daken

de ou als in trouw

gaven
maling
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Eindnoten:
1 Een gedetailleerder overzicht van het onderzoek dat zich hierop gericht heeft, is te vinden in
mijn doctoraalscriptie: Galen, W. van (1979): De syllabe in de fonologie. Niet gepubliceerde
doctoraalscriptie, te verkrijgen op het Instituut voor Algemene Taalwetenschap KU Nijmegen.
In het eerste deel van deze scriptie wordt aan de hand van een aantal publicaties ingegaan op
het ontstaan van de natuurlijke fonologie als een stadium in het zoeken naar een concretere
fonologie dan de transformationeel generatieve, en op de rol die de natuurlijke fonologie aan de
syllabe toekent. Het tweede deel handelt over artikulatorisch en akoestisch onderzoek dat naar
de syllabe en syllabificatie is gedaan; hieruit wordt geconcludeerd dat nader experimenteel
fonetisch onderzoek naar sonoriteit en syllabestruktuur zal kunnen bijdragen tot de vorming van
een fonologische theorie.
2 Bakker (1971, pag. 101-103) oppert de mogelijkheid om versprekingen als ‘weps’ te beschouwen
als een ‘individuele voltooiing van het streven naar symmetrie’. Het zou een argument vormen
voor het door de natuurlijke fonologie beoogde sonoriteitsmodel, wanneer dit streven (dat zich
uit in het toegeven aan de spiegelneiging van consonantclusters) in overeenstemming zou zijn
met fonetische principes (i.c. een sonoriteitsschaal).
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J.C. Arens
*
Uit oude woordenboeken II
3. Vat. lat. 10049 en Teuthonista
Vat. lat. 10049 (hierna aangeduid met R) uit 1487 is een late Exquo met veel
1
inlassingen uit Brevilogus en andere woordenboeken . Gerardus van Keulen, prior
van het Stift Werden (in 1803 opgeheven), heeft R geschonken aan Theodericus
Raem, priester uit Xanten. Bij de dood van Ant. Ruland (8 Januari 1874) deel
uitmakend van diens boekerij (althans daarin aangetroffen), kwam R met Rulands
2
andere papieren naar testamentaire beschikking aan de Apostolische Bibliotheek .
In R komen aantekeningen voor die onder meer verwijzen naar Nederlandse
woorden.
Er is verwantschap tussen R en de (in 1477 gedrukte) Teuthonista van Gert van
der Schuren. Beide woordenboeken bieden soms (zie hieronder op ‘affala’ en
‘succula’) behalve het Kleefse ook het richting-Munsterlandse woord. B en T hebben
ook het trefwoord Wesalia gemeen (dat niet tot de vaste aardrijkskundige trefwoorden
3
behoort van Brevilogus en van Exquo) en wel met de nadere omschrijving van de
twee steden Wesel aan de Rijn (zie beneden op Wesalia).
Het is niet noodzakelijk aan te nemen dat R (1487) rechtstreeks heeft ontleend
aan T (1477). Het is niet onmogelijk dat R en T hun voorbeeld vonden in en gegevens
benutten uit - zeg in Emmerik, Rees, Xanten of Wesel aanwezige - woordenboeken
4
met naar plaatselijke behoefte ingelaste trefwoorden en ruimer teuthonisatie .
5
Aan anderen het nader onderzoek naar de herkomst en de lotgevallen van R ,
alsmede de stelselmatige taalkundige doorlichting

*

Het eerste artikel ‘Uit Oude Woordenboeken’ verscheen in TNTL 98, p. 273-289.
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6

van heel het materiaal . Steller dezes zij vergund wat gissingen te wagen bij enige
ongemene trefwoorden en verklaringen.
r

R 8 affala + talpa j mult worm uel j gur

r

rb

R 261 talpa...j mult worm uel j gur. Vgl. T(euthonista, uitg. 1477) G6 Goere
molworm moiltworm Talpa. Hasfala le. Mitzka 178 schetst bondig, hoe het in 1939
met de woorden voor mol gesteld was in Kleefland: ‘1939 dicht um Kleve Moll,
Multwörm, nach Westfalen hinein Göhr, Göhre.’ Zie ook Sanders 45v.
r

R 51 cineripedus + j asschen vijster

(In de rand met potlood ‘= holl. aschepoester’.) Asschevijster wordt MNW I 477
afgeleid van vijsten, blazen. WNT II 725 geeft als eigenlijke betekenis van aschvijster
7
‘iemand die altijd bij den haard in de asch zit (te veesten), een aschgat’ . Men vindt
va

‘ein aschinfister’ in de rand van f. 55 van Stockholm Msc. språkvetenskap 49 (een
Exquo) wat lager dan het trefwoord focarius dat verklaard wordt als ‘iemand die
vuur maakt, te weten de kok of de knecht die steeds in het stof ligt’ (est aliquis
faciens ignem scilicet coquinarius uel seruus semper iacens in puluere). Dezelfde
8
verklaring, zonder de vertaling, staat ook in andere Exquo's . Het trefwoord
‘cineripedus’ in R is een woordelijke vertaling van ‘aschenvijster’ (cinis, cineris = as
- pēdo, pēdere = veesten). Wordt ‘cineripēdus’ buiten R en vóór 1487 aangetroffen?
MNW geeft voor ‘aschvijster’ een aanhaling uit 1480. Van de zwarte (Ethiops =
moriaan, moor) abt Moses, een gewezen struikrover, wordt in het Leven der Vaderen
verhaald, hoe de nederige eens, versmadelijk weggejaagd, deze bejegening slikte
en het hem toegevoegde ‘moriaan’ in zelfverguizing aandikkend en verdubbelend,
tegen zichzelf zei (in het oorspronkelijk Grieks) spodóderme mélane ( = ashuid,
9
zwarte), vertaald in het Latijn met cinerate cacabate ( = in de as gelegde [zeg
‘roetmop’] ketelzwarte); daarop gaat terug ‘Du asschighe mismaecte’ in Van den
rb

Leven der Vaderen, Gouda, G. Leeu 1480 ( = CA 937), vij . Uit het Vaderenboek
is het een en ander van abt Moses overgeheveld in de Gulden Legende. In de druk
van Passionael ( = Gulden Legende), Gouda, G. Leeu 1480
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rb

( = CA 1756), lij , zegt de zwarte abt tot zichzelf ‘Asschevystere ende ketelboetere’.
v

R 143 laruare + vermumen uel schoduuel lopen

Vgl. J.J. Raepsaet, Oeuvres complètes, I, Mons etc. 1838, 274 (aangehaald WNT
VIII 2837): ‘(les Flamands) vous demandent hebt gy, ou gaet gy vasten-avond-sot
loopen?’.
r

R 197 pecia + j gere

vb

Vgl. T (G 3 ) Ghere. lass. lappe. Pecia. commissura.
r

R 204 pica + ester uel eghester uel elster uel atzel
v

R 235 roculentus .i. furiosus

Roculentus (alph. roc-), verbasterd uit rorulentus = bedauwd (en doorverbasterd tot
roboc- en varianten), wordt in handschriften van Brevilogus en Exquo aangetroffen
10
met vertalingen als dauhaftich of douwich . Ook in de vertaling is de klad gekomen:
11
douendich en varianten . Deze verbasterde vertaling is (eerst in R of reeds voorheen)
terugvertaald in het latijn: furiosus.
v

R 258 succula + .i. paruus porcus uel parua sus j puken

ra

va/b

Vgl. T (N 1 ) Puggen. iong vercksken. in c. Coedken, en (D 2 ) Coedken. pegsken.
puggen. iong vercksken. Porculus...Succulus la. Zie Mitzka 178.
r

R 277 vobisare + y gy uel er heyten uel ersen

Dr. Robert Peters, in een schrijven van 26.5.1982, wijst er op dat met ‘er’ niet het
hoogduitse ‘er’, nl. ‘hij’ bedoeld is, maar het hoogduitse ‘ihr’, nl. ‘jullie’. ‘Alle drei
Formen geben also die 2. Person Nominativ Plural des Personalpronomens wieder.
Zur geographischen Verteilung von “ī gī ēr”: gī ist im Mittelalter die nl. Normalform.
Sie herrscht heute noch im Kleverländischen. ī gilt in den östlichen Niederlanden
(Twente, Achterhoek) und auf der deutschen Seite der Grenze in Bentheim und im
Westmünsterland. īr, die Form der deutschen Hochsprache, gilt in den ripuarischen
Dialekten um Köln. Ein kleines Gebiet westlich Düsseldorf, im
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Raum Krefeld-Neuss, hat heute noch ēr. Den Verlauf der Grenze zwischen dt. īr,
ēr und nl. gī beschreibt P.G.L. Zelissen, Untersuchungen zu den Pronomina im
Rheinisch-Maasländischen bis 1300, Helmond 1969, S. 142f. Sie verläuft bei
Maastricht westlich der Maas nach Norden und biegt südlich Venlo nach Osten in
Richtung Rhein (vgl. Karte 3 bei Th. Frings, Sprache und Geschichte I, Halle (Saale)
1956, S. 109). Beiderseits der Maas gibt es auch die Kontraktionsform gēr.’
v

R 278 Wesalia est quedam ciuitas wesel et est duplex.
s. wesalia superior et wesalia inferior.

b

12

Vgl. T (uitg. C. Boonzajer, Leyden 1804, 311 ) aeverWesel. nederWesel. twee
steden op den rijn. Wesalia superior. Wesalia inferior.

Aanhangsel: de lof van Telgte
Een opmerkelijk Munsterlandicum is de lof van Telgte (aan de Eems, beoosten
Munster) die wordt aangetroffen in de enige druk van Brevilogus (nadere
bijzonderheden aanstonds) en in een handschrift van de Benedictijnen van St.
Laurentius te Luik, nu Brussel Alb. 9749-51 f. 10r-192r (welk handschrift wel - het
worde nader onderzocht - een afschrift is van genoemde druk):
+

Telligeth aut telgeth (Tegeth i.m. corr. telgeth hs) est nomen indeclinabile
cuiusdam ciuitatis pulcre site in westfalia iuxta emesam fluuium. Teligensis
vel telgensis nomen gentile vnde teligenses siue (uel hs) telgenses dicti
sunt.

Brevilogus (zie Grubmüller), in Duitsland ontstaan in de veertiende eeuw, is een
woordenboek van middelbare grootte met een bescheiden mate van teutonisatie in
de verklaringen, dat in alfabetische volgorde achtereenvolgens een keus biedt uit
de naam-, de werk- en de bijwoorden. Er zijn veel handschriften van bewaard
gebleven, er is maar één druk: Vocabularius fructuosus...qui alio nomine Breuilogus
nuncupatur..., [Conr. Winters, de Homborch, c. 1478] (exx.: Lon-
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dr. F 6v (hs. q 3r)
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don BL IB 4097; den Haag MW IV C 4). Deze druk dient niet verward te worden met
de eerste druk (Basel 1478) van Breuiloquus die gemeenlijk wordt toegeschreven
aan Johannes Reuchlin (ex.: London BL C 15 c. 9). Breuiloquus heeft van Breuilogus
de driedeling, doch een deel van het materiaal is verwijderd of herzien, terwijl veel
nieuwe stof is ingelast, met name uit twee reeds in druk benutbare woordenboeken,
het rechtskundige Vocabularium utriusque juris en het grammaticaal gezaghebbende
Catholicon van Joannes van Genua. De lof van Telgte nu is, behalve in de
aangehaalde enige druk van Brevilogus en het Luikse handschrift, niet aangetroffen
in de vele andere handschriften van Brevilogus en in de drukken van Breuiloquus,
die steller dezes heeft geraadpleegd.
Hetzelfde geldt van de vermelding van zeker priester Herquen, d.i. Heerken,
Heertje(n) of iets dergelijks (de auteur van een bundel latijnse gedichten, Italicorum...,
Groningen 1762, heet met hooglatijnse staart G.N. Herquenius):
dr. o lr (hs. 46rb) Herquen fuit presbiter quidam

Zijn er bescheiden die wijzen op een verband tussen Telgte en priester Herquen
(en - zie Bouveret, Les Colophons I 3183 [an. 1467] - de afschrijver Hinricus Telget,
clericus van het bisdom Munster)?
De lof van Telgte kan argeloos zijn overgenomen uit het handschrift dat aan de
druk ten grondslag is gelegd; hij kan ook eerst bij het zetten zijn ingelast. Hetzelfde
geldt van de sexuele guitigheid, ingelast op Cunisco (druk L 5v, hs 110 ra).

4. Teuthonista en Hugucio
Grondslag van het tweede (latijns-teuthonicale) deel van Teuthonista is het
13
Catholicon van Joannes van Genua, en wel de eerste druk, Mainz 1460 . Voor het
eerste (teuthonicaal-latijnse) deel van T is meer dan één werk benut, daaronder het
14
gezaghebbende Liber Derivationum van Hugucio . De werkwijs is eenvoudig; draai
15
trefwoord en verklaring om, en vertaal de verklaring .
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H

8vb

Amella. edificia publica

T

R7va

apenbair of gemeyn
Tymmer. Amella

H

12ra

Arimanus qui situm
dominicum sequitur

(elders

Arimannus qui scitum
domini consequitur)

T

H4vb

die des Heeren weten
verkrijght. Arimannus

H

54va

Fulbor. oris.i. filius
legittimus

T

F3va

Echte soen. Fulbor oris.

Q1ra

all echte Soen. Fulbor.

H

130rb

Submelos . qui in lectulo
mingit.

T

Plvb

Seyckebed Submelos dis

16

De keus van de vertaalde woorden is soms merkwaardig. In het artikel ‘para’ en
afleidingen noemt Hugucio het Griekse woord voor voltooid verleden tijd, dat letterlijk
‘aanliggend’ (adiacens in het latijn) betekent:
H

104rb

paraceymenon. quo
nomine uocatur apud
grecos preteritum
perfectum. quod designat
rem paulo ante perfectam.
quasi adiacens tempus.

T

O2ra

Sake dye corts voir
volbracht is
Paraseymenon.

Soms wordt een latijns woord verkeerd verstaan, bijv. ‘panis’ in de verklaring van
‘lupercus’, en ‘pediculus’ in de verklaring van ‘amicinum’:
H

78rb

lupercus.ci. pen (lees Pan)
uel sacerdos panis

T

M6va

Priester des broids
17
Lupercus ci
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H

112ra

pediculus...quod sustinet
fructum ad ramum. et
pediculus dicitur uermis
cutis.quia minimos et
multos habet pedes

T

Q7va

Steel dair de vrucht an
hengt op den boemen.
Pediculus

K9rb

Luyss. Pediculus...

8rb

Amicinum pediculus utris

H

‘Amicinum’ wordt verklaard als ‘voetje’, d.i. hals, van de wijnzak. ‘Utris’ wordt nogal
18
eens dooreengehaald met ‘uentris’ (vaak afgekort uētris, ūtris) = van de buik . T
vertaalt ‘uentris’:
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T

C1vb

Buyckluyss. Amicinum ni.

K9rb

buyck Luyss. Amici<n>um.

In de talrijke handschriften van Hugucio zijn op grond van afwijkende lezingen
verschillende groepen (met hun eigen afdelingen) te onderkennen. Een van deze
19
groepen, hierna D genoemd, heeft zich in Duitsland ontwikkeld . Sommige van de
20
voor groep D kenmerkende varianten worden aangetroffen in laat-middeleeuwse
21
latijns-teuthonicale woordenboeken , als zijnde gewaarmerkt door Hugucio.
Sarpedon, bekend uit Homerus en Vergilius, was koning van Lycië. Doordat ‘licie’
e

22

versleten werd voor de afkorting ‘leti ’ (in sommige handschriften zijn e en i, c en
t niet of nauwelijks onderscheidbaar), is in groep D Sarpedon koning geworden
‘letitie’. Opmerkelijk is de uitkomst van de verhaspeling van twee woorden in een
23
opsomming van amphibieën. Isidorus noemt als amphibia (en Hugucio neemt de
opsomming over op ‘amphinia’, ook -ma en -mia geschreven) ‘zeehonden,
krokodillen, hippopotamen, d.i. rivierpaarden’. ‘Phocae’ wordt ‘foce’ gespeld; o en
a zijn soms niet of nauwelijks onderscheidbaar. In groep D is uit ‘foce crocodilli’
24
(gelezen en geduid als ‘facetroca d illi’) ‘facetroca dicuntur illi’ geworden . Het
spookwoord ‘facetroca’, een nijlpaardtronie waardig, heeft in verschillende
25
woordenboeken een plaats gekregen als trefwoord .
‘Lettie’ en ‘facetroca’ worden niet aangetroffen in T, wel een andere variant van
groep D, het boeiende spookwoord ‘amorpius’. Ongeveer halverwege het artikel
‘amo’ en afleidingen geeft Hugucio een vierledige uitspraak (een citaat?) over de
liefde alnaargelang het voorwerp ervan. De uitspraak is overgenomen door Joannes
van Genua in Catholicon op ‘amor’. Deze uitspraak heeft in de Hugucio-handschriften
heel wat averij opgelopen; hier is alleen de variant van groep D aan de orde. Nrs
1, 18, 21 en 22 hebben nog de oorspronkelijke lezing,
H

7rb

et est amor pius filiorum.
iustus uxoris.
crudelis contra naturam.
obscenus meretricum.

26

De variant van groep D luidt: amorpius ij filius uxoris crudelis, vertaald in
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T

Q1ra

Soen eyns boesen wijfs.
27
Amorpius

‘Amorpius’ wordt ook buiten groep D aangetroffen in Hugucio-handschriften, bijv.
in Kraków UB 463 en 1556, en buiten Hugucio komt het woord voor niet alleen in
T maar ook in Mü f.9r, Stu 11 en Stu 12.
Behoorde (of, als het handschrift nog bestaat, behoort) de Hugucio van Teuthonista
tot groep D? Het volgt niet dwingend uit de blote aanwezigheid van ‘amorpius’ in T,
en in de nu volgende ontleningen van T aan H zal blijken dat, in tegenstelling tot
andere woordenboeken, T niet de variant volgt van groep D. De gevolgtrekking lijkt
gewettigd dat de Hugucio van Teuthonista niet behoorde tot groep D en dat
‘amorpius’ een oprapeling is.
H

30va

+

corsulus liberatus
heres

T

F6rb

+

gevryhet
Erfgenaem.
Corstilus.

‘Corsulus liberatus heres’ wordt nog aangetroffen in 1, 18, 21 en 22. In T is -stieen mislezing van -su-. In groep D heeft het trefwoord ‘corilus’ (ook ‘corulus’,
hazelaar) ‘corsulus’ verzwolgen: corulus genus arboris et in alia significatione
liberatus heres. In 13 en 24 is corulus liberatus heres geworden.
H

38vb

+

Dilasteria .i.
tormenta.

T

C8vb

+

Castyinge...tormente.
Tormentum...dilasterium...

‘Tormenta’ wordt nog gevonden in 1, 5, 18, 21 en 22. T heeft trefwoord en
verklaring omgezet in het enkelvoud. De variant van groep D, ‘ornamenta’, komt
voor in Dfb 20a, Sto en Stu 11.
H

73ra

T

B4rb/va

+

KALATHE (in
sierletters, gevolgd
op een nieuwe
regel door) les.
beniuolus
Berue.eerber.Probus.benu
i ou
l s.Kae
l the
les.i beniuolus...

De afdeling woorden beginnend met K wordt in Hugucio geopend door ‘kaletheles’
dat soms als ‘kalethe les’ of ‘kalethe.les’ geschreven wordt. De variant van groep
D ‘kaledeles’, wordt in een verdere verbastering ‘kaledes’ aangetroffen in 12
(kalecheles uel kaledes) en in Stu 11 en Stu 12.
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H

122va

Salio...amo<n>tare...

T

Ilra

Hupplen springen
Saltare.salire. amontare...

De variant van groep D, ‘augmentare’ (ook auc- en aum-), komt voor in Dfb 17
en Sto.
H

142rb

Tomix. uestis leuis. (ook
thomis, thomix)

T

C10vb

Cleyt dat lichtferdich is
Thomis mis

De variant van groep D, ‘breuis’, komt voor in Benth en Sto.

Adres van de auteur:
Louiseweg 7
6523 NA Nijmegen

Eindnoten:
1 Niet vermeld in K. Grubmüller, Vocabularius Ex quo, München 1967.
2 Zie ADB 29 (Leipzig 1889) 632-4; Th.J. Scherg, ‘Die Rulandsche Handschriftensammlung in
der Vatikanischen Bibliothek zu Rom’, in: Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und
Aschaffenburg 49, Würzburg 1907-8, 159vv.; Vatasso en Carusi, Codices Vaticani Latini, Codd.
9852-10300, Romae 1914; L. Denecke, Die Nachlässe in den Bibliotheken der Bundesrepublik
b

Deutschl. II, Boppard am Rhein 1969, 161 .
3 clm 5980 (een Exquo uit 1456) verklaart èn Wesalia èn Westualia met est nomen Regionis; Vat.
1

Pal. 1782 f.221 Weselea est nomen ciuitatis cis renum syta weseln; onder andere opmerkelijke
aardrijkskundige trefwoorden van dit handschrift vindt men - uit Oostnederland? - Campen est
v

nomen ciuitatis, f.26 , en uit Westphalen: Warperga est civitas quedam in westfalia warperg,
r

f.221 .
4 Zie op vobisare. Zie ook W. Mitzka, ‘Van der Schuerens Teuthonista 1477 und seine Landschaft’,
in: Niederdeutsches Jahrbuch 82, Neumünster 1959, 175-180, en W. Sanders, ‘Gerts van der
Schüren “Teuthonista” und die historische Wortgeographie’, in: Niederdeutsche Studien 23
(Festschrift für Felix Wortmann), Köln-Wien 1976, 36-52. - Niet enkel in de moedertaal, maar
ook in het Latijn was er binnen het hertogdom Kleef plaatselijk verschil: van één woord weten
ze dat zeker door twee merkwaardige leonijnse verzen die aangehaald worden in de (op naam
van Johannes Synthen gaande) Glosa op het eerste deel van het Doctrinale van Alexander de
Villa Dei (bij vs 190) rakende het woord incus = aanbeeld. Is daarvan de genitief incūdis of
incŭdis? ‘Incus heeft in Kleef incŭdis in de genitief; de smeden van Xanten vervaardigen op
incūdibus zwaarden.’ In het Latijn hoort men in de beide verzen de lengte door de versmaat.
Tot meerder begrip wordt voor de plaatselijk niet bekende lezer aangetekend: ‘Kleef en Xanten
zijn twee steden in het land van de hertog der Kleeflanders.’ Hier volgt het latijn naar de druk
1

van 24 Januari 1485 [Keulen, Ulr. Zell] = GKW 1139, UB Utrecht X.qu.74 , bladz.xci:

Incus in cliuis habet incudis in genitiuis.
Fabri xantenses cudunt incudibus enses.
Item cliuis et xantis sunt due ciuitates in terra ducis
cliuensium situate.
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De oudste druk van de Glosa (Deventer, Rich. Paffraet [c. 1484] = GKW 1138) biedt wel de
verzen (varr.: incliuis, xanctenses), niet de verklaring van cliuis en xantis, en merkt op (de
gebruikelijke raad) dat men zich aan het plaatselijk gebruik moet houden (mos patriae seruandus
r

est, f.1 ).
5 Dank aan Dr Hermann Hauke, de beschikbare, van de Baierische Staatsbibliothek te München
voor de vingerwijzingen voor een eerste verkenning.
6 Dank aan Dr Robert Peters van het Germanistisches Institut, Niederdeutsche Abteilung, te
Münster voor zijn deskundige hulpvaardigheid.
7 Vergelijk Aschefister in Jos. Müller, Rhein. Wtb. I (1928): ‘einer dem es stets zu kalt ist,
Offenkriecher.’
8 Bijv. UB Frankfurt a.M., Barth. 136, 141v; Wolfenbüttel, Staatsarchiv VI Hs 1 Nr. 2, 132v; Ebstorf,
a

Abt. V Nr. 1, 63 .
9 Zie Du Cange II (Parisiis 1842) en Mittellateinisches Wtb. op cineratus en cacabatus.
10 Brevilogus: Donaueschingen, A II10 = Dfb. 37, 137vb; Exquo: UB Kiel, Bord. 108, 192v.
11 Lüneburg, Miscell. D.4o.30, 133r; vgl. Berlin, Pr. Kb, Theol. lat. qu. 347, 304r (305r) dobendig.
Voor douendich als vertaling van furiosus zie Dfb. op dat woord.
12 In de hier benutte fotocopie van de uitgaaf van 1477 (aanwezig in het Germanistisches Institut,
Niederdeutsche Abteilung, te Münster) ontbreekt het blad met dit citaat.
13 Zie TNTL 1972, 281-3.
14 Voor Hugucio zie K. Grubmüller, Vocabularius Ex quo, München 1967.
15 Hugucio wordt hier als regel aangehaald naar Paris, BN, Lat. 15462, Teuthonista naar de uitgaaf
van 1477.
16 Voor dit verbasterde woord uit de geneeskunde zie Corpus Glossariorum Latinorum (G. Goetz),
VI pars post., Lipsiae 1899, 306a op submeiolus.
17 In het tweede deel (k6ra) biedt T de juiste verklaring:
Lupercus. eyn priester des afgots pan der herdden got.
18 ‘Amicinum pediculus uentris’ hebben de beide Hugucio-handschriften te Brugge (452 en 453),
als mede de (op Hugucio stoelende) Brachylogus van Utrecht UB Hs 822 en de (op Brachylogus
stoelende) Copiosus.
19 Tot groep D behoren:
1. Aschaffenburg, Ms. Pap. 13; 2. Berlin, SPK, Ms. lat. fol. 511; 3. ibd., Ms. lat. fol. 616; 4.
Cambridge, Corp. Chr. 504; 5. Darmstadt 717; 6. Göttingen, Ms. Lüneburg 62; 7. Graz 744; 8.
o

o

o

Kassel, 2 Phil. 11; 9. ibd., 2 Phil. 12; 10. Kiel, Ms. Bord. 107.2 ; 11. Klagenfurt, a 11; 12.
Koblenz, Staatsarch. 701 Nr 389; 13. Kraków, UB 454; 14. ibd., Kap. Kathedr. 133; 15. Leiden,
o

d'Abl. 25; 16. Lüneburg, Ms. Misc. D 2 16; 17. Mainz, 53 d; 18. ibd., 584: 19. ibd., 585; 20. ibd.,
586; 21. München, BSB, clm 12.269; 22. ibd., clm. 12.297; 23. ibd., cgm 659; 24. Paderborn,
o

sa 9; 25. Stuttgart, cod. poet. 2 21.
De lijst is niet volledig. Nr 18 (waarmee nrs 1, 21 en 22 vaak overeenkomen) toont misschien
groep D in staat van wording, want enige van de aanstonds te noemen varianten komen er nog
niet in voor. Niet alle in Duitsland geschreven Hugucio-handschriften behoren tot groep D.
20 In groep D komen ook afwijkende lezingen voor, die zich al eerder dan groep D hadden ontwikkeld
en die in D zijn overgenomen, bijv. in de verklaring van ‘amella’ (zie boven) ‘picta’ uit ‘publica’
ca

(afkorting ‘pu ’) en in de verklaring van ‘arimannus’ (zie boven) ‘scutum’ uit ‘scitum’. Teuthonista
heeft ‘publica’ en ‘scitum’.
21 Enige latijns-teuthonicale woordenboeken die varianten van groep D vertonen zijn:
Benth - Burgsteinfurt, ‘Brevilogus Benthemianus’; Dfb 17 - Mainz I 601; Dfb 20a - Mainz 587,
de eerste helft van een woordenboek waarvan Diefenbach alleen de tweede helft (Mainz I 598
= Dfb 20) benut heeft; Mü - clm 5941 (een rarioraverzameling); Sto - Stockholm, Rijksarch. Hs
E 8633; Stu 11 - Stuttgart HB VI-II 11; Stu 12 - Stuttgart HB VIII 12; Tü - Tübingen Mc 341.
22 Men vindt de afkorting ‘letie’ in 6, 11 en 16. De bekoorlijke variant ‘letitie’ vindt men op Sarpedon
in Dfb 17, Sto en Tü (in Tü -ia).
23 Orig. 12.6.3.
24 Varianten: ‘facetroga’ 17 ‘facetrocodi’ 5 ‘fecetroca’ 141 ‘platetrota’ 21. In 3 ontbreekt het
betreffende blad, in 24 de opsomming.
25 Dfb 20a, Mü f.94r, Stu 11 en Stu 12. (In Dfb 20a ook in de verklaring van 'amphimia...facetroca
et equi fluuiales dicti ypotamy)
26 Niet genoteerd de lezing van 8 en 9. In 3 ontbreekt het betreffende blad.
27 Op grond van deze plaats is ‘amorpius’, een spookwoord uit de D u i t s e latiniteit, ten onrechte
ingelijfd in J.W. Fuchs & Olga Weijers, Lexicon Latinitatis Neerlandicae Medii Aevi, I, Leiden
1977, A 311 (en 313). In Hugucio-handschriften uit de Nederlanden (Brugge 542, Brugge 543,
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Gent 177, Brussel 1605, Brussel 5649-5667, Arras 496, Arras 234) komt de lezing ‘amorpius’
niet voor.
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A. Berteloot
Overwegingen bij de ‘lieden/luden’-kaart
In het kader van een recensie van het Corpus-Gysseling (verder afgekort CG)
publiceerde J. Goossens een kaart van de tegenstelling lieden/luden in de
1
dertiende-eeuwse Middelnederlandse oorkondentaal . Met grote acribie verzamelde
hij via de registers bij het CG de vindplaatsen voor beide vormen en bracht ze
volgens het door hem ontwikkelde systeem in kaart. Het resultaat is een verrassend
klaar beeld, waaruit de schrijver conclusies in verband met de evolutie van ie en u
in de schrijftaal probeert te trekken. Binnen een recensie van het CG, waarin de
auteur zoveel aandacht heeft besteed aan het paleografisch onderzoek van de
documenten, moet het echter verwonderen dat Goossens de mening uit, dat het
onderscheiden van tekstsoort, van kanselarijen binnen de schrijfcentra en van
2
schrijvershanden ‘geen relevante spreiding der types’ zou hebben opgeleverd. Hij
mag hiermee zelfs voor een deel gelijk hebben, maar nu we in het CG over deze
gegevens beschikken, lijkt het toch nodig tenminste een poging te doen ze bij het
taalgeografisch onderzoek te betrekken.
Het eerste belangrijke aspect dat bij het samenstellen van de kaart over het hoofd
werd gezien, is het probleem van de originaliteit van de teksten, waaruit de
vindplaatsen genomen worden. Uit de aard van de werkwijze van middeleeuwse
scribenten mogen we afleiden dat het gebruik van afschriften van oorkonden voor
3
taalgeografisch onderzoek van de hand gewezen dient te worden . Dit wordt bijzonder
duidelijk als we in het CG een vergelijking maken tussen de vele afschriften uit het
cartularium van de graven van Holland (CG nr. 1809a) met de parallel uitgegeven
originelen. Het meest krasse voorbeeld voor een ingreep van een afschrijver is
echter het transumpt van CG nr. 117 uit Cambrai, waar ten gevolge van een gebrek
aan kennis van het Nederlands de kopiist een aantal woorden tot onherkenbaarheid
heeft vervormd. Omdat oorkonden
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op zichzelf al een heel gevaarlijk uitgangsmateriaal voor taalgeografisch onderzoek
4
vormen , moeten we al het mogelijke doen om onnodige complicaties, die uit het
gebruik van afschriften voortspruiten, uit de weg te gaan. Daar in het voorliggende
geval de vervanging van lieden door luden of omgekeerd makkelijk het werk van
een afschrijver kan zijn, moet dus bij het verzamelen van het materiaal het criterium
van de originaliteit van het document aangelegd worden. Afschriften zijn onbruikbaar,
falsificaties eveneens.
Bij het samenstellen van de lieden/luden-kaart werd met opzet ook de inbreng
van de afzonderlijke schrijvershanden buiten beschouwing gelaten, en dat terwijl
we weten dat de taal van een oorkonde voor een groot deel - maar niet uitsluitend
- door de schrijver ervan wordt bepaald. De complexiteit van dit probleem kunnen
we ons het makkelijkst voor de geest roepen door originele oorkonden die door
verschillende handen naar eenzelfde ontwerp werden gemundeerd, met elkaar te
vergelijken. Nemen we bijvoorbeeld CG nr. 1496a. In tekst A vinden we vormen als
den ghenen, bedreghen, nemmer en helt (nnl. hield), terwijl in tekst AA op dezelfde
plaats den ghoenen, bedraghen, nimmer en hilt te vinden zijn, verschillen die zeker
niet van zuiver orthografische aard zijn. We weten uit het Duitse onderzoek terzake
hoe de herkomst, de opleiding en het milieu van een oorkondenschrijver zich op
5
zijn taal kunnen uitwerken en hoe complex bijgevolg reeds de taal bij één enkele
schrijver kan zijn, zodat de neiging tot resignatie met betrekking tot de persoon van
de mundator begrijpelijk kan worden. Maar, al zullen we voor de meeste scribenten
van de 13de-eeuwse teksten wel nooit gegevens over hun leven en hun herkomst
kunnen achterhalen, toch lossen we het probleem niet op als we het onderscheiden
van de schrijvershanden gewoon verwaarlozen.
Een andere factor waaraan de samensteller van de lieden/luden-kaart bewust
geen aandacht besteedde, is de tekstsoort of het stijlniveau van de de documenten.
6
Dat deze een belangrijke invloed op de taal uitoefenen, is herhaaldelijk aangetoond .
In het CG staan weliswaar overwegend documenten uit de zogenaamde Hochschicht,
oorkonden dus, maar enkele stukken horen toch duidelijk in een andere categorie
thuis, zoals de nummers 172, 308, 534, 601, 669,
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700 enz. en niet in het minst het uit economische overwegingen niet in extenso
afgedrukte Goederenregister van Oudenbiezen, CG nr. 295.
Er zijn nog meer factoren die hun stempel op de taal van een oorkonde drukken,
maar die we in de regel niet meer kunnen nagaan. Op de eerste plaats is er nog
het dictaat van de oorkonde, dat uiteindelijk de lexicale en syntactische vorm van
de tekst bepaalt. Hoe sterk bijvoorbeeld een Hollands dictaat de regionale kenmerken
kan verdringen is te zien aan de beide oorkonden uit Zutfen (CG nr. 1849 en 1850).
Maar om vast te stellen wie een oorkonde heeft ‘gedicteerd’, is vergelijkend
onderzoek van een groot aantal teksten nodig, terwijl we er voor de 13de eeuw
meestal slechts een paar ter beschikking hebben. Bovendien kunnen ook de uitgever,
de ontvanger en de ontstaansplaats van een document hun sporen in de taal
achterlaten. Hoe anders zijn de selen-vormen te verklaren in CG nr. 626 en 627,
teksten van een Hollandse schrijver, die gewoonlijk sullen, solen of soelen spelt?
7
Al schrijft hij hier naar een Hollands dictaat , de oorkonden ontstonden in opdracht
van de hertog van Brabant en wel te Brussel, zoals in CG nr. 627 uitdrukkelijk wordt
vermeld.
Als we aandacht hebben voor de oorspronkelijkheid van de teksten, voor het
verschil tussen de schrijvershanden, voor de tekstsoort, voor dictaat, uitgever,
ontvanger en ontstaansplaats van een oorkonde, dan zullen we het materiaal veel
gedifferentieerder moeten bekijken dan dat bij het samenstellen van de
lieden/luden-kaart het geval was, tenzij we van het standpunt uitgaan, dat zuiver
statistisch tellen van vindplaatsen naar de waarheid kan leiden.
Om de bewegingen in het menggebied tussen het zuidwestelijke ie-blok en het
noordelijke en oostelijke u-landschap te verklaren baseert Goossens zich vooral op
de gegevens uit de kanselarij van de graven van Holland (KGH afgekort) en uit de
door Gysseling wat willekeurig onder de rubriek Holland (HOL afgekort)
samengebrachte documenten. Op basis van het diagram van figuur 1 besluit hij dat
‘de verschuiving in de procentuele verhouding van ie en uu over de laatste drie
decennia van de 13e eeuw...betekent dat in deze periode de ie de uu verdringt,
globaler uitgedrukt dat er al in de
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13e eeuw Vlaamse expansie in de schrijftaal van de Hollandse grafelijke kanselarij
8
is waar te nemen’ . Het is daarom niet onbelangrijk met het oog op de bovenstaande
bedenkingen de gegevens uit HOL en de KGH nader te bekijken.

Figuur 1

In het register van schrijfcentra in het CG vinden we 18 nummers van oorkonden,
die door Gysseling als ‘Hollands’ gekarakteriseerd worden maar die geen preciezere
localisering toelaten en 200 nummers van documenten die met grote
waarschijnlijkheid in de kanselarij van de graven van Holland zijn ontstaan. Uitgaande
van de eis dat alleen originele documenten in aanmerking genomen mogen worden,
kunnen we een hele reeks afschriften en vidimus-teksten op voorhand uitsluiten,
maar ook daarna blijft er nog een respectabel aantal documenten over. In tabel I
worden alle nummers opgesomd die aan het criterium originaliteit voldoen. De
rangschikking gebeurde per schrijfcentrum, per schrijvershand en volgens datum.
De handen werden genummerd naar hun oudste document. We duiden ze verder
aan met een siglum (HOL of KGH) en een romeins cijfer. De paleografische
bevindingen van Gysseling hebben we met die van Kruisheer, die een belangrijke
9
studie over de grafelijke oorkonden heeft gemaakt , vergeleken en waar beide van
elkaar afwijken, hebben we geprobeerd op basis van hun argumenten tot een
synthese te komen.
In de schrijfcentra HOL en KGH blijven er na de schifting 174 originele teksten of
tekstfragmenten over. Hoe is nu de verhouding tussen lieden en luden in deze
oorkonden? Van de 52 handen zijn er slechts 21 die het woord geschreven hebben.
In totaal zijn er 112
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vindplaatsen te registreren: 71 maal vinden we het type lieden (63%) en slechts 41
maal luden (37%). Die percentages schijnen de bevindingen van Goossens aardig
te bevestigen, maar als we ze op de tijdsas plaatsen, zien we toch een verschil: in
de periode van 1271 tot 1280 zijn er geen vormen met ie, maar 5 met u (100%);
tussen 1281 en 1290 treffen we 12 maal het type lieden en 12 maal luden aan; in
het laatste decennium van de 13de eeuw noteren we 59 maal het type lieden (71%)
en 24 maal luden (29%). Voorgesteld naar Goossens' model levert dit figuur 2a op.
Zonder differentiëring naar de tijd krijgen we figuur 2b.

Figuur 2a

Figuur 2b

De conclusie ligt voor de hand: er is een toename van het aantal ie- en in mindere
mate van het aantal u-vormen waar te nemen. Of we daaruit mogen afleiden ‘dat
er al in de 13de eeuw Vlaamse expansie in de schrijftaal van de Hollandse grafelijke
kanselarij is waar te nemen’, kunnen we echter pas beoordelen als we onderzocht
hebben hoe de afzonderlijke scribenten met beide vormen omgaan. In tabel II geven
we een overzicht van de lieden- resp. li(i)den- of lijden- en luden-vormen per
schrijvershand.
Van de 21 kopiisten die het woord schrijven, zijn er 10 die luden spellen, 7 die
alleen het type lieden kennen en 4 die beide vormen gebruiken. Opvallend is verder
dat de jongste 5 handen uit de KGH zonder uitzondering luden schrijven. Bij de
hand KGH VII is bovendien duidelijk een systematische overgang van i(i) naar u
waar te nemen. De terugkeer naar i in document 22 is waarschijnlijk aan de invloed
10
van de ontvanger van de oorkonde, de abt van het klooster te Middelburg, te wijten .
Ook de handen KGH VIII en
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XXIX schijnen van ie naar u te evolueren, voor zover we dat op basis van de weinige
vindplaatsen met u in document 2 van hand KGH VIII en de vrij korte
activiteitsperiode van KGH XXIX (maart 1299 tot mei 1300) mogen vaststellen. De
4 u-vormen in document 6 van de hand KGH XIX, die anders steeds ie schrijft, zijn
11
vermoedelijk aan de ontvanger van de oorkonde, de bisschop van Utrecht, te wijten .
We mogen hand KGH XIX waarschijnlijk als een zuivere ie-schrijver beschouwen.
Een ontwikkeling van u naar ie, die we bij een Vlaamse expansie zouden mogen
verwachten, kunnen we bij geen enkele scribent waarnemen. De indruk die de
lieden/luden-kaart geeft is dus op dit punt misleidend. Inzoverre we uit een tijdspanne
van hooguit dertig jaar besluiten kunnen trekken, moeten die verder gepreciseerd
worden: in HOL/KGH is - misschien door beïnvloeding vanuit het zuidwesten - een
sterke toename van de ie waar te nemen, maar een aantal scribenten schijnt zich
daartegen af te zeten door in versterkte mate naar het autochtone (?) u terug te
keren.
We kunnen ons afvragen, waarom een diagram dat gebaseerd is op het absolute
aantal vindplaatsen per decennium een verkeerde indruk wekt. Op de eerste plaats
zal dit vermoedelijk aan het feit liggen dat het aantal documenten dat door de eeuwen
heen bewaard bleef en bijgevolg ook het totale aantal vindplaatsen louter toevallig
zijn. De selectie die de geschiedenis heeft doorgevoerd, heeft zich vanzelfsprekend
niet naar de wensen van de filologen gericht. Er zijn echter karteringsmethoden
denkbaar, waarmee we deze willekeur kunnen proberen in te dijken. We kunnen
bijvoorbeeld, in plaats van gewoon alle vindplaatsen te tellen, slechts één vorm per
12
document laten gelden . Op die manier wordt vermeden dat een tekst waarin een
vorm a zeer frequent is, de overhand krijgt tegenover een document uit hetzelfde
schrijfcentrum, waarin de vorm b slechts één enkele keer voorkomt. Gebruikt een
kopiist binnen één document echter beide varianten, dan zijn we verplicht hem
dubbel te tellen. Toegepast op het geval lieden/luden levert dit de volgende gegevens
op: tot 1280 is er 1 document met u (100%), geen met ie; tussen 1281 en 1290 zijn
er 10 met u (67%) en 5 met ie (33%); tussen 1291 en 1300 vinden we er 12 met u
(31%) en 27 met
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ie (69%). Dit levert het diagram in figuur 3a op. Doen we verder afstand van de
presentatie op een tijdsas dan moeten we uitgaan van 58 documenten die lieden
of luden bevatten, waaronder 30 teksten met ie (51,7%), 26 met u (44,8%) en 2 met
ie en u naast elkaar (3,4%). Als we deze laatste met arcering zichtbaar maken,
krijgen we figuur 3b; werken we met een dichotomie en tellen we de twee
documenten met ie en u naast elkaar dubbel dan levert dit figuur 3c op (ie 53,3%
en u 46,4%).

Figuur 3a

Figuur 3b

Figuur 3c

Figuur 3a illustreert de constante toename van de u-vormen en de snelle toename
van de ie maar nog geenszins de reactie van de jongere u-schrijvers op het dreigende
overwicht van ie.
Konden we tot hiertoe de rol van het toeval zover beperken, dat het aantal
vindplaatsen per document geneutraliseerd werd, dan kunnen we nu nog een stap
verder gaan door de schrijvershanden centraal te stellen. Als we per decennium
voor elke schrijver slechts één vorm in aanmerking nemen, neutraliseren we ook
het willekeurige aantal documenten dat elke scribent binnen die tijdspanne heeft
geschreven. Zo verhinderen we bijvoorbeeld dat hand KGH XXIX met zijn groot
aantal teksten het overwicht krijgt tegenover hand KGH XXXII met slechts 1
document. Gebruikt echter een kopiist binnen zo'n decennium de twee varianten,
dan zijn we weer
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verplicht hem dubbel te tellen. In het geval lieden/luden krijgen we dan de volgende
verhoudingen: tot 1280 schrijft 1 hand u (100%); tussen 1281 en 1290 schrijven 5
handen u (62,5%) en 3 ie (37,5%); in het laatste decennium van de 13de eeuw
vinden we 9 handen met u (50%) en 9 met ie (50%). Op de tijdsas uitgezet levert
dit figuur 4a op. Doen we weer afstand van de tijdsas dan hebben we over de laatste
drie decennia van de 13de eeuw gespreid nog slechts 7 scribenten met uitsluitend
ie (33,3%), 10 handen met alleen u (47,6%) en 4 schrijvers die beide vormen
gebruiken (19,9%). Tellen we de handen met zowel u als ie dubbel dan krijgen we
11 scribenten met ie (44%) en 14 met u (56%). Deze laatste mogelijkheden leveren
figuur 4b resp. 4c op.

Figuur 4a

Figuur 4b

Figuur 4c

Via deze voorstellingswijze zijn we in staat de toevalligheid van het absolute aantal
vindplaatsen, van het aantal vindplaatsen per document en van het aantal
documenten per schrijvershand te neutraliseren. Hier staan we dan echter aan de
grens van het mogelijke, want de laatste toevalsfactor, namelijk het willekeurige
aantal schrijvershanden die een schrijfcentrum representeren, is door de
geschiedenis gegeven en kan zonder aantasting van de objektiviteit van de
materiaalverzameling niet meer uitgeschakeld worden. We zouden bijvoorbeeld
nog geneigd kunnen zijn de ie-schrijver KGH XIX uit te sluiten, omdat hij - te oordelen
naar vormen als darde,
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13

karst en arve - vermoedelijk een Vlaming is . Hiermee zouden we echter een nieuwe
factor van willekeur, namelijk het oordeel van de onderzoeker, introduceren.
We stellen dus vast dat een onderzoek dat de originaliteit van de documenten en
de inbreng van de afzonderlijke schrijvershanden in aanmerking neemt, niet dezelfde
resultaten oplevert als een dat van het totale aantal ‘tokens’ uitgaat en dat de
grafische voorstelling van de resultaten naar gelang van het gekozen standpunt
zeer verschillend kan uitvallen. Het aanleggen van de overige criteria waarmee
rekening gehouden dient te worden bij het werken met historisch taalmateriaal,
14
zoals de invloed van uitgever en ontvanger, van het dictaat en van het stijlniveau ,
mogen bij de interpretatie evenmin buiten beschouwing gelaten worden.
Marburg/Lahn, december 1981

Adres van de auteur:
Kraepelinweg 19
D-4540 Lengerich
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Tabel I. De scribenten en de originele documenten uit de schrijfcentra
Holland en Holland, grafelijke kanselarij
SCHRIJFCENTRUMSIGLUM
HOLLAND

HOLLAND,
GRAFELIJKE

HOL

KGH

HAND

NR.

CG. NR.

DATUM

I

1

117

1271.03

II

1

179

1276.04

III

1

337

1280.03

IV

1

457

1282.12

V

1

651a

1286.02

VI

1

938

1290.06

VII

1

1058

1291.07

VIII

1

1115

1292.02

2

1117

1292.02

IX

1

1118

1292.02

X

1

1121

1292.02

XI

1

1150

1292.04

XII

1

1529

1296.09

XIII

1

1618

1297.07

XIV

1

1622

1297.07

XV

1

1673

1298.04

I

1

38

1267.01

II

1

64

1268.10

2

65 A

1268.10

3

65 AA

1268.10

1

66

1268.11

KANSELARIJ

III

AANMERKINGEN

=
KRUISHEERS

hand M,
IV

1

103

1271.05

Hendrik
Alardsz

V

1

163

1275.04

=
KRUISHEERS

hand X
VI

1

298

1280.05

VII

1

308

1284.00

Hand A uit
de tekst;

2

548

1284.06

=
KRUISHEERS

hand Q
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556

1284.09

4

617

1285.11

5

715

1287.04

6

734

1287.08

7

740

1287.09

8

757

1287.12

9

758

1287.12

10

759

1287.12

11

767

1288.01

12

778

1288.03

13

787

1288.04
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SCHRIJFCENTRUMSIGLUM
HOLLAND, KGH
GRAFELIJKE

HAND

VII

NR.

CG. NR.

DATUM

AANMERKINGEN

14

807

1288.07

15

844

1289.04

16

846

1289.04

17

892

1289.12

18

914

1290.04

19

922

1290.04

20

977

1290.12

21

979

1290.12

22

996

1291.02

23

1001

1291.03

24

1005

1291.03

25

1116

1292.02

26

1116a

1292.02

27

1116b

1292.02

28

1119

1292.02

29

1119a

1292.02

30

1133

1292.03

31

1136

1292.03

32

1137

1292.03

33

1184

1292.08

34

1185

1292.08

35

1367

1294.10

36

1489

1296.08

37

1507

1296.06

1

308

1284.00

Hand B uit
de tekst;

2

327

1281.01

=

KANSELARIJ

(vervolg)

VIII

KRUISHEERS

hand O
3

367

1281.08

4

411

1282.05

5

623

1285.10

6

626

1285.11
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627

1285.11

8

832

1289.03

9

893

1289.12

10

913

1290.03

11

915

1290.04

12

918

1290.04

13

926

1290.05

14

927

1290.05

15

928

1290.05

16

946

1290.07

17

1221a

1293.03
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SCHRIJFCENTRUMSIGLUM

HAND

HOLLAND, KGH
GRAFELIJKE

NR.

CG. NR.

18

1224

1293.03

1

308

1284.00

DATUM

AANMERKINGEN

KANSELARIJ

(vervolg)
IX

Hand C
van CG.
Nr. 308

X

1

308

1284.00

Hand D
van de
tekst;

2

466

1283.03

=
KRUISHEERS

hand P
3

780

1288.03

XI

1

308

1284.00

Hand E uit
de tekst

XII

1

308

1284.00

Hand F uit
de tekst

XIII

1

309

1280.09

XIV

1

370

1281.09

XV

1

401

1282.04

=
KRUISHEERS

hand N
2

630

1285.11

3

1321

1294.04

1

402

1282.04

2

413

1282.05

XVII

1

430

1282.08

XVIII

1

628

1285.11

2

629

1285.11

1

824

1289.01

XVI

XIX

=
KRUISHEERS

hand R
2

1100a

1291.12

3

1114a

1292.02

4

1149

1292.04

5

1225

1293.03

6

1240

1293.05

7

1293

1293.12
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XX

8

1318a

1294.03

9

1398

1295.01

10

1416

1295.04

11

1451

1295.09

12

1460

1295.11

13

1496aAA

1296.05

14

1619

1297.07

15

1628

1297.09

16

1630

1297.09

17

1632

1297.09

18

1633

1297.10

19

1637

1297.11

1

978

1290.12

=
KRUISHEERS

hand S

XXI

2

1338

1294.06

3

1410

1295.03

1

1113a

1292.01
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SCHRIJFCENTRUMSIGLUM
HOLLAND, KGH
GRAFELIJKE

HAND

NR.

CG. NR.

XXII

1

1113b

1292.02

XXIII

1

1258

1293.06

XXIV

1

1368

1294.10

2

1572

1297.02

XXV

1

1435

1295.06

XXVI

1

1446

1295.08

2

1464

1295.11

1

1608

1297.05

DATUM

AANMERKINGEN

KANSELARIJ

(vervolg)

XXVII

=
KRUISHEERS

hand T
2

1623

1297.07

Volgens
KRUISHEER

identiek
met de
hand van
CG. Nr.
1608

XXVIII

XXIX

3

1631

1297.09

4

1634b

1297.10

5

1675

1298.04

6

1676

1298.04

7

1687

1298.06

8

1688

1298.06

9

1690

1298.06

1

1625a

1297.08

2

1696

1298.10

1

1729

1299.03

=
KRUISHEERS

hand V,
Jan van
Dordrecht
2

1763

1299.06

3

1764

1299.06

4

1765

1299.06

5

1788a

1299.09

6

1788b

1299.09

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

7

1793

1299.10

8

1798d

1299.10

9

1801

1299.10

Volgens
KRUISHEER

zijn de
handen
van CG
1801 en
1806a met
die van
CG 1729
identiek
10

1806a

1299.10

11

1808

1299.11

12

1809

1299.11

13

1813

1299.11

14

1873

1300.05

15

1873a

1300.05

XXX

1

1755

1299.05

XXXI

1

1802

1299.10

=
KRUISHEERS

hand W,
Pieter van
Leiden
XXXII

1

1803

1299.10

XXXIII

1

1826

1299.12

=
KRUISHEERS

hand U
2

1827

1299.12

3

1828

1299.12

4

1829

1299.12

5

1830

1299.12
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SCHRIJFCENTRUMSIGLUM

NR.

CG. NR.

6

1832

1299.12

7

1833

1299.12

8

1835

1299.12

9

1836

1299.12

10

1837

1299.12

11

1842

1300.01

12

1843

1300.01

13

1845

1300.01

14

1846

1300.01

15

1847

1300.01

XXXIV

1

1844

1300.01

XXXV

1

1860

1300.02

XXXVI

1

1901

1300.09

XXXVII

1

1912

1300.11

HAND

HOLLAND, KGH
GRAFELIJKE

DATUM

AANMERKINGEN

KANSELARIJ

(vervolg)
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Tabel II. Lieden, li(j)den en luden bij de scribenten uit HOL en KGH
SCHRIJFCENTRUMHAND

DOCUMENT DATUM

ie

i/ii/ij

u

NUMMER
HOL

KGH

II

1

1276.04

-

-

5×

V

1

1286.02

4×

-

-

VIII

1

1292.02

-

-

1×

2

1292.02

-

-

1x

XIII

1

1297.07

-

4×

-

VII

2

1284.06

-

1×

-

4

1285.11

-

1×

-

8

1287.12

-

2×

-

12

1288.03

-

-

2×

15

1289.04

-

-

1×

17

1289.12

-

-

1×

22

1291.02

-

1×

-

35

1294.10

-

-

2×

37

1296.06

-

-

1×

2

1281.01

5×

-

-

5

1285.10

-

-

2×

6

1285.11

-

-

1×

15

1290.05

-

-

1×

XV

3

1294.04

1×

-

-

XVI

1

1282.04

-

-

1×

XVIII

1

1285.11

-

-

1×

2

1285.11

-

-

1×

2

1291.12

1×

-

-

3

1292.02

1×

-

-

6

1293.05

-

-

4×

7

1293.12

1×

-

-

8

1294.03

2×

-

-

9

1295.01

1×

-

-

14

1297.07

3×

-

-

16

1297.09

1×

-

-

17

1297.09

7×

-

-

VIII

XIX

15
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XX

1

1290.12

-

-

1×

XXI

1

1292.01

2×

-

-

XXIV

2

1297.02

2×

-

-

XXVI

1

1295.08

1×

-

-

XXVII

3

1297.09

7×

-

-

4

1297.10

1×

-

-

7

1298.06

1×

-

-

1

1299.03

1×

-

-

2

1299.06

1×

-

-

3

1299.06

2×

-

-

XXIX
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document DATUM
nummer
4
1299.06

ie

i/ii/ij

u

2×

-

-

8

1299.10

1×

-

-

10

1299.10

7×

-

3×

11

1299.11

2×

-

-

12

1299.11

1×

-

-

13

1299.11

1×

-

-

14

1300.05

-

-

1×

15

1300.05

4×

-

1×

XXXII

1

1299.10

-

-

1×

XXXIII

2

1299.12

-

-

1×

4

1299.12

-

-

1×

7

1299.12

-

-

1×

10

1299.12

-

-

1×

13

1300.01

-

-

1×

XXXIV

1

1300.02

-

-

1×

XXXVI

1

1300.09

-

-

2×

XXXVII

1

1300.11

-

-

3×

SCHRIJFCENTRUMHAND
KGH

(vervolg)

Eindnoten:
1 Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 95 (1979), 247-261.
2 Ibid., 258.
3 Zie bijvoorbeeld ook J. Moors, De oorkondentaal in Belgisch-Limburg van ca. 1350 tot 1400.
Brussel, 1952, 4.
4 Er wordt zelfs betwijfeld of oorkonden voor dit doel wel bruikbaar zijn. Zie o.a. het werk van F.
Maurer en zijn medewerkers: Vorarbeiten und Studien zur Vertiefung der Südwestdeutschen
Sprachgeschichte. Freiburg, 1965. De samenstellers van de Historischer Südwestdeutscher
Sprachatlas (Bern, 1978) hebben om die reden geen beroep meer gedaan op oorkonden.
5 Zie de studie van G. Meissburger, Urkunde und Mundart in de bovengenoemde Vorarbeiten und
Studien, in het bijzonder deel IV: Ortsfremde Herkunft und Schreibgewohnheiten.
6 Zie o.a. H. Löffler, Neue Möglichkeiten historischer Wortgeographie durch sprachliche Auswertung
von Güter- und Zinsverzeichnissen in Rheinische Vierteljahresblätter 36 (1972), 281-291 en K.
Kunze, Textsorte und historische Wortgeographie. Am Beispiel Pfarrer/Leutpriester in Würzburger
Prosastudien 2. München, 1975, 35-76.
7 J.G. Kruisheer rekent CG nr. 627 tot de dictaatgroep van hand 0 (d.i. hand B van nr. 308 bij
Gysseling, hand KGH VIII in onze telling) (De oorkonden en de kanselarij van de graven van
Holland tot 1299, I, 91, noot 107). CG nr. 626 wordt door Kruisheer niet vermeld, vertoont echter
de dictaatkenmerken die hij als typerend voor deze hand opnoemt. Ook in de lijst van oorkonden
geschreven door hand 0 vermeldt Kruisheer CG nr. 626 niet (o.c., I, 40, noot 23).
8 J. Goossens, o.c., 260.
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9 J.G. Kruisheer, o.c., 's-Gravenhage/Haarlem, 1971.
10 Het dictaat is vermoedelijk van de kopiist KGH VII zelf. Zie J.G. Kruisheer, o.c., deel II, 379,
regest 808.
11 Het dictaat is van hand KGH XIX zelf. Zie J.G. Kruisheer, o.c., deel II, 388, regest 872.
12 Dit principe werd toegepast in de Franse historische atlas van A. Dees (Atlas des formes et des
constructions des chartes françaises du 13e siècle, Tübingen, 1980, XI-XII). Met het oog op de
grote dialectologische verscheidenheid op een relatief kleine oppervlakte lijkt ons de
karteringsmethode van Dees voor het Middelnederlandse gebied echter minder bruikbaar.
13 Dit is niet onwaarschijnlijk want we moeten er rekening mee houden dat een instantie als de
KGH, waarvan de invloedssfeer niet tot Den Haag of Zuid-Holland beperkt bleef en die bovendien
voortdurend binnen en buiten het graafschap Holland onderweg was, zijn personeel niet uitsluitend
in Holland recruteerde.
14 Het stijlniveau speelde bij dit onderzoek geen rol omdat alle documenten tot dezelfde laag, nl.
de zg. Hochschicht behoren. In CG. nr. 308, het register van de graven van Holland komen in
een fragment van de hand van KGH VIII nog de vormen liede en lieden voor, die echter niet in
aanmerking genomen werden omdat zij in het afschrift van een oorkonde staan (CG., deel I, p.
494). Deze ie-vormen bevestigen anders aardig de ontwikkeling van ie naar u bij deze scribent.
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G. Kazemier-B.C. Damsteegt
De cesuur bij Hooft
Een discussie
I
Nadat ik in mijn dissertatie, Het vers van Hooft (Assen, 1932), het hele vijfde
hoofdstuk aan de cesuur gewijd heb, zou ik weinig behoefte gevoelen op dit
onderwerp terug te komen, ware het niet, dat B.C. Damsteegt in een interessant
artikel ‘Zinsbouw in de poëzie van P.C. Hooft’ (voorkomend in Van Spiegel tot
Leeuwenhoek, Leiden 1981) zich ook hiermee bezig gehouden heeft en daarbij van
een iets andere visie blijk geeft dan de mijne. Hij bespreekt daarin o.a. tal van
gevallen waar ‘de twee leden van scheidbaar samengestelde werkwoorden ten
opzichte van elkaar en van de overige zinsdelen’ voor ons ongewoon geplaatst zijn.
Zo b.v. in vs. 617 van de Geeraerdt van Velsen: ‘Godin ghebeden aen van allerleye
standen’. Damsteegt merkt daarbij op: ‘Het effekt van de ongewone plaatsing van
het bijw., ongewoon ook in vergelijking met Hoofts proza, is, dat het een zwaarder
accent krijgt dan op de plaats waar het in proza zou staan. Daarmee gaan ook
duurverschijnselen gepaard: de lettergreep wordt iets gerekt, als de vokaal dat
toelaat of er ontstaat een lichte pauze. Het is daarom geen toeval, dat het bijwoord
in de zesde lettergreep van de alexandrijn staat, dat is de lettergreep voor de cesuur’.
De logica van deze laatste zin zonder meer ontgaat me. Ik dacht, dat elk woord
dat op een ongewone plaats staat, daardoor al een, zij het misschien niet
expiratorisch, dan toch wel een psychologisch accent krijgt. Waarom moet dit
aangedikt worden door een extra zwaar accent? Maar dit terzijde. Damsteegt citeert
dan uit de
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opmerkingen van Hooft bij enkele gedachten die Huygens over versbouw had geuit
(van 1623). Hooft schrijft er geen bezwaar in te zien, als de ‘middelstujt’, de cesuur,
midden in een woord valt, ‘als de sylb daer 't op stujt van wel hooghen tujt of bijclanck
is’, d.w.z., schrijft Damsteegt, een ‘luide klank ofwel accent’ heeft. Waarom hoog
hier ‘luid’ moet betekenen en niet gewoon ‘hoog’, is mij niet duidelijk. Hooft toont
zijn kracht wel in het vinden van treffend typerende woorden, niet zozeer in het
geven van synonieme herhalingen. Dat laatste had het geval kunnen zijn, als hij
geschreven had ‘bijclanck of accent’, om aan te geven, dat ‘bijclanck’ zijn vertaling
van het tweede woord was. Maar dit is hier geenszins het geval. M.i. geeft Hooft
hier duidelijk twee verschillende begrippen aan: toonhoogte en accent. Hij bedoelt
dus te zeggen, dat de cesuur niet noodzakelijk sterk opvallend hoeft te worden
gemaakt door er overal een woordgrens te plaatsen: het ritmische steunpunt kan
zelfs midden in een woord vallen, mits de zesde lettergreep maar wat houvast biedt:
door toonhoogte of accent. Dit past ook in het geheel van Hoofts opmerkingen bij
Huygens' pogingen de versstructuur aan strengere, d.w.z. beperkende regels te
binden. Hij is het daar in wezen niet mee eens; zijn vers kent veel meer ritmische
mogelijkheden en is ook veel muzikaler.
Damsteegt gaat nu verder: ‘Hooft laat voorts blijken dat ook in de voordracht te
willen horen door te zeggen, dat ‘meest alle vaersen lam (worden) met naeuw (d.i.
“nauwelijks” - D) waer nemen van de middelstujt in de wtspraeck’. Hier kan ik het
helemaal niet met hem eens zijn. Het woord ‘naeuw’ wordt m.i. op deze plaats
gebruikt in de tweede, meest voorkomende betekenis die het WNT vermeldt: ‘scherp,
van groote juistheid, stipt, fijn enz.’ (IX, 1636 vlgg.). Het geeft daarbij een overvloed
van voorbeelden, zoals: ‘Rennenbergh...wild' het zo naauw niet pluizen, en gund'
hun deeze voorwaarden, enz., Hooft, N.H. 616; of: ‘'t Zy ongelyk of recht, men zal
het naau doorgronden, Anslo, Poëzy 423.’ Dat is m.a.w. juist het tegenovergestelde
van wat Damsteegt betoogt. Nu zou het wel vreemd zijn, als een woord zonder meer
in vrijwel diametraal tegenovergestelde betekenissen kon worden gebruikt.
Damsteegt kan zich voor zijn opvatting beroepen op de tiende bete-
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kenisnuance die het WNT geeft, overigens met veel minder voorbeelden (kolom
1643): ‘hetzelfde als ternauwernood’, en wel speciaal onder a/: ‘Met moeite, bijna
niet’. Nu past in de zin van Damsteegt nog wel ‘bijna niet’, maar geenszins ‘met
moeite’. Het valt op, dat de meeste bewijsplaatsen hier het begrip ‘kunnen, in staat
zijn’ bij zich hebben uitgedrukt of zouden kunnen hebben, wat erop wijst, dat de
schrijvers toch steeds het ‘ternauwernood’ of ‘met moeite’ op de achtergrond van
hun bewustzijn hadden. Zo b.v. van Cats: ‘Het net (t.w. een spinneweb) is bijsterfijn,
men kan het nau bemerken’, of van Hooft: ‘Een raedt...Die nae veel overlegs een
man nau soude vinnen.’ Dit past echter helemaal niet in de zin waar het hier om
gaat. Ondanks naarstig zoeken kan ik in het WNT geen plaats vinden die Damsteegts
opvatting rechtvaardigt. Het zou, dacht ik, ook niet passen in Hoofts gedachtengang
van de mogelijkheden ruim te houden. Volgens hem hoeft de cesuur immers niet
met een rust gepaard te gaan, kan m.a.w. een van de sterkste middelen missen die
door velen, en stellig ook door Huygens, hiervoor als noodzakelijk worden
beschouwd. Er zijn meer middelen, is zijn mening, om het ritmisch steunpunt te
vormen.
Het wijst er allemaal op, dat Hooft de cesuur niet als regel sterk wil laten opvallen.
Daardoor kunnen bij hem ook herhaaldelijk goede andere verzen ontstaan met het
ritmische steunpunt of de steunpunten op andere plaatsen, zoals b.v. de ‘trimètre’
of verzen als:

In 't hooit de dampe niet des lucx ghesteghen waer:
(Geeraerdt van Velsen, vs. 1296)

Waar het op aankwam, was, dat het vers als een ritmisch geheel van twaalf
lettergrepen gevoeld kon worden. Hiervoor was de cesuur na de zesde lettergreep
een middel, stellig een sterk en voor de hand liggend middel, maar het mocht niet,
zoals b.v. bij Cats, overmatig opvallen en kon eventueel wel door andere middelen
vervangen worden.
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Maar hoe zit het nu met het onderzoek van Damsteegt? Wat ik daar bijzonder aardig
in vind, is, dat het juist aantoont, dat Hooft voor de cesuur nog andere pijlen op zijn
boog had dan de genoemde, nl. het op ongewone wijze scheiden van werkwoord
en bijbehorend bijwoord. Ik leg het verschijnsel echter anders uit dan hij. Zo meen
ik, dat hij tot een verkeerde leesinterpretatie komt bij:
Ghy siet hoe ons de Spaensche Graef van Hollandt hoont,
Daer sijn Voorsaeten vroom noyt schattinghen ontfinghen
Dan by inwilghingh, sich vervordert hy te dwinghen
Dit vrye landt, en soo veel treffelijcke steên,
Om op te brenghen van thien kooppenninghen een.
(Lijkklacht over Pieter Dirxz. Hasselaer, vs. 72-76)

Damsteegt schrijft hierover: ‘De derde regel trekt onze aandacht. Het rustpunt van
dat vers ligt achter inwilghingh, d.w.z. achter de vijfde lettergreep. Op de plaats van
de “hooghen tujt” staat sich, dat in een neutrale konstruktie achter hy had moeten
staan: vervordert hij zich.’ Hij wil blijkbaar, gezien zijn aanhaling van ‘hooghen tujt’
en zijn eerder gegeven verklaring daarvan, sich met een flink accent lezen. Op deze
wijze ontneemt hij echter het vers zijn fraaie ritmische variatie van de ‘trimètre’. Bij
dit verstype liggen de hoofdaccenten op de vierde, de achtste en de twaalfde syllabe,
die daardoor tot ritmische steunpunten worden; het middendeel, mèt de zesde
syllabe, is betrekkelijk zwak betoond, ook al kan die zesde in een jambische gang
nog wel even boven zijn naaste omgeving uitkomen; de eerste en de laatste groep
van vier lettergrepen kunnen daarentegen nog wel een sterk accent in hun midden
hebben, zoals hier bij hy als tiende syllabe door de tegenstelling met sijn Voorsaeten
in het voorgaande vers. Hooft hanteert dit type voortreffelijk: de hoofdaccenten, de
ritmische steunpunten, vallen op essentiële woorden: inwílghingh, vervórdert en
dwínghen. Het zou wel heel vreemd zijn en volkomen tegen Hoofts dichtkunst
indruisen, als het onbelangrijke sich hier een dominante positie moest innemen. We
moeten ons wel realiseren, dat Hoofts overwegingen bij de druk van Granida in
1615 en zijn opmerkingen bij het schrijven van Huygens incidenteel waren en niet
berusten op een gedegen systemati-
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sche studie van het onderwerp in kwestie. De mogelijkheden van versbouw die hij
in praktijk brengt, zijn veelvuldiger dan hij daar vermeldt en blijken er soms zelf mee
in strijd te zijn, zoals ik in het begin van mijn dissertatie heb aangetoond.
Het is dus geenszins de gegrondheid en de waarde van Damsteegts onderzoek
die ik bestrijd. Het is zijn interpretatie van de door hem gevonden feiten waar ik
tegen opkom. M.i. is hij, helaas, op grond van die feiten op een dwaalspoor geraakt
en heeft zo het woord nauw bij Hooft een betekenis toegekend die het op de plaats
in kwestie niet kon hebben en die bij gevolg de grote verscheidenheid van
versstructuur bij Hooft geen recht deed.

II
Graag en dankbaar maak ik gebruik van de gelegenheid die mijn opponent mij biedt
om meteen op zijn artikel te reageren. Daardoor kan ik tevens het voornemen
uitvoeren, aangekondigd in n. 5 van mijn artikel (afscheidskollege), om op deze
kwestie nog terug te komen, al had ik mij eigenlijk voorgesteld tevoren nog enig
onderzoek te verrichten. Ik beperk mijn reaktie tot twee hoofdpunten: de betekenis
van nauw in de cruciale zin van Hooft en de interpretatie van de vss. 72-76 uit de
Lijkklacht van P.D. Hasselaer.
1 Het woord nauw komt in het 17e-eeuws o.m. voor in de betekenissen ‘nauwgezet’
en ‘ternauwernood, nauwelijks’. Deze laatste wordt weliswaar in WNT IX, 1643 als
10e betekenis opgegeven, maar dat wil in dit geval niet zeggen, dat het een
marginale of onbelangrijke betekenis zou zijn. Ook het mnl. nauwe heeft deze
betekenis; het is dan synoniem met cume (MNW IV, 2215). De betekenisontwikkeling
is heel begrijpelijk. De eerste betekenis in het WNT is ‘schriel, krap’. Vandaar komt
men even gemakkelijk tot ‘precies, nauwkeurig’, als tot ‘ternauwernood, juist nog
wel’ en ‘nauwelijks, bijna niet’. De omschrijving ‘met moeite’, die het WNT geeft als
synoniem van ternauwernood is soms wel, soms niet toepasselijk. Maar dat is een
zaak tussen Kazemier en het WNT, want ik heb die omschrijving niet gehanteerd.
Wat de verbindbaarheid van nauw, ‘ternauwernood’ betreft: blijkens de vbb. in het
WNT is het in het
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16e- en 17e-eeuws zonder tussenkomst van kunnen verbindbaar met zien, gaan,
weten, openen, hebben, zijn, vinden.
De vraag is nu, wat het woord bij Hooft betekent. Kazemier wijst op vbb. van de
betekenis ‘nauwgezet’ en daarvan zijn er voldoende te vinden; die betekenis ligt
dus vast. Omdat we over de betekenis ‘nauwelijks’ van mening verschillen, geef ik
daarvan enige vbb. Zo uit de rijmbrief Aan de Camer In Liefd’ Bloeyende: ‘Aurora
(...) had haer paerden naeu gegeven troode toom.’ (vs. 35-36; L.-St. I, 6). Verder
de bekende verzen uit de Baeto: ‘'k Weet nauw, die heirkracht leiden weids,/Oft
z'hoeven meer bescheidenheidts’ (vs. 377-8). In de Voorreden op de Embl. Amatoria
zegt Amor: ‘Ick ben mijn kintsheyt nauw ten eynden’ (vs. 99; L.-St. I, 115). Hierbij
voeg ik nog twee plaatsen waar het gezegde met het hww. kunnen wordt gevormd:
‘Dat ick nau conde schijn van waerheyt onderscheyen’ (Rijmbrief vs. 46) en uit de
Brief van Menelaus aan Helena: ‘Want dat vertrouwen groot kond sonder liefd' naeu
zijn’ (vs. 99; L.-St. I, 132) met een zeer expressieve plaatsing van naeu. Met deze
bewijsplaatsen ligt de betekenis ‘nauwelijks’ bij Hooft eveneens vast.
Een en ander leidt ertoe, dat we in ieder afzonderlijk geval uit het tekstverband
moeten opmaken, welke betekenis nauw heeft. De zinsnede: ‘Nauw wachtende' op
haar dienst’, kan buiten de tekst betekenen: ‘Nauwkeurig lettende op haar taak’,
maar ook ‘Nauwelijks acht slaande op haar taak’. Pas in het verband van de
Bruiloftsang voor Willem Jz. Hooft en Ida C. Quekels (L.-St., I, 43), blijkt dat de
eerste betekenis van toepassing is.
Ook in H. 's uitspraak over de cesuur moet de betekenis van nauw uit het verband
bepaald worden. De zin luidt: ‘Jae worden in mijnen sin meest alle vaersen lam met
het nauw waer nemen van middelstujt in de wtspraeck.’ (Van Tricht, Briefwisseling
I, 865.) Het kernwoord van de kontekst waarin nauw opgenomen is, is lam. Het
probleem verschuift nu naar de interpretatie van dat woord. Vlg. WNT VIII, 950
betekent het ‘krachteloos, machteloos, slap, flauw, zonder energie, zich niet
kunnende voortbewegen, en derg.’; dit ook als het van toepassing is op taal en stijl
(ib., 951). Wanneer wordt nu een vers krachteloos en slap? Als men bij de
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voordracht de cesuur nauwkeurig in acht neemt of als men dat niet doet? In mijn
afscheidskollege, waarin ik al deze overwegingen niet kon uitspreken, ging ik ervan
uit, dat de struktuur van het vers duidelijker wordt, als men de cesuur in acht neemt.
Het vers wordt daar niet krachteloos door. Dus moet nauw als ‘nauwelijks’
geïnterpreteerd worden.
Maar ik ben - en was - er niet blind voor, dat tegen deze interpretatie bezwaren
aan te voeren zijn. De grootste moeilijkheid zie ik in de verbinding met de
voorafgaande zin d.m.v. het adv. Jae. In die zin zegt H., dat hij er ‘kleene
swaerigheydt’ in ziet, dat de cesuur midden in een woord valt, mits de lettergreep
ervoor gemarkeerd is. Die markering is dus een voorwaarde of wenselijkheid voor
de bouw van het vers. Op die bijzin sluit H. dan - in vrije parafraze - aan met: ‘Verzen
worden zelfs slap, als je de cesuur maar nauwelijks laat horen.’ Maar er is een
andere mogelijkheid en daaraan zal Kazemier de voorkeur geven, nl. dat H. aansluit
bij de voorafgaande hoofdzin en - weer in vrije parafraze - zegt: ‘Ik zie er weinig
bezwaar in, als de cesuur midden in een woord valt (...). Verzen worden zelfs “lam”
als je de cesuur nauwkeurig in acht neemt.’ Als H. deze aansluiting bedoeld heeft,
moet er wel een andere betekenis voor lam gevonden worden. Misschien valt er
iets te doen met het solitaire ‘inamoena sive inepta cantio’ van Kiliaan (WNT VIII,
951), maar dat vraagt toch wel enige steun.
De moeilijkheid ligt dus voor mij niet daarin, dat mijn interpretatie in strijd is of
schijnt met H.'s voorkeur voor een vrije ritmiek. De betekenis van de zin moet, indien
enigszins mogelijk, op lexikale en syntaktische gronden bepaald worden in
samenhang met de tekst waarin hij staat. Als mijn interpretatie van lam en nauw in deze volgorde - stand houdt, is het de zaak van de literatuurkritiek H.'s uitspraak
over de cesuur in te passen in de opvattingen over zijn dichterschap. Is het trouwens
onmogelijk, dat een dichter die zich niet aan een star metrum wil binden, toch binnen
de alexandrijn de markering van de cesuur wil horen?
Eén misverstand wil ik nog graag wegnemen. Kazemier merkt op, dat elk woord
dat op een ongewone plaats staat, daardoor alleen al een ‘misschien niet
expiratorisch, dan toch wel een psycholo-
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gisch accent krijgt’ en vervolgt dan: ‘Waarom moet dit aangedikt worden door een
extra zwaar accent?’ Dat zou ik óók niet weten en dat heb ik ook niet gezegd. Ik
heb alleen gekonstateerd, dat zo'n woord ‘een zwaarder accent krijgt dan op de
plaats waar het in proza zou staan’ en daarbij ook op verschijnselen van duur
gewezen. Het gaat om een natuurlijke, geen opzettelijke prominentie en dat is juist
voor de zesde syllabe gunstig.
2 De vss. 72-76 uit de Lijkklacht van P.D. Hasselaer heb ik naar de mening van
Kazemier verkeerd geïnterpreteerd. Als ik mijn tekst (p. 86-87) echter herlees, zie
ik meer overeenkomsten tussen zijn en mijn opvatting dan verschillen. Ik heb
opgemerkt, dat op de plaats van de ‘hooghen tujt’ het woord sich staat. Kazemier
laat daarop volgen: ‘Hij ( = D.) wil blijkbaar, gezien zijn aanhaling van “hooghen tujt”
en zijn eerder gegeven verklaring daarvan, sich met een flink accent lezen.’ Maar
dat wil ik helemaal niet; ik heb integendeel gezegd: ‘de bijzin moet dus gelezen
worden als: ‘sich vervordert hý te dwinghen/ Dit vrye landt’, met een accentteken
op hy. Het vreemde is juist, dat een principieel ongeaccentueerd sich - als we willen
accentueren gebruiken we zichzelf - op die zesde plaats staat, waar H. graag een
accent wil hebben. Daarom heb ik mij afgevraagd, waarom hij de zin niet anders
gekonstrueerd heeft, nl. zo dat hy op de zesde plaats was gekomen: ‘hý vervordert
sich te dwinghen’. Dit gaf mij vervolgens aanleiding tot de vraag: ‘Heeft Hoofts
taalvirtuositeit hem hier in de steek gelaten?’ Hiertegenover heb ik ter verdediging
van het vers op de agogische eigenschappen ervan gewezen. Het begint traag,
maar - ik citeer mezelf nu -: ‘Als we nu sich vervordert zwak geaccentueerd lezen,
gaat het vers zich versnellen en aan het eind van de versnelling komen we volkomen
natuurlijk uit op een sterk prominent hý’. Prominentie van hy acht Kazemier ook
mogelijk, maar volgens hem liggen de hoofdaccenten op inwílghingh, vervórdert en
dwínghen. ‘De hoofdaccenten, de ritmische steunpunten vallen op essentiële
woorden’, voegt hij eraan toe. Hier verschillen we wél van mening. De passage
bevat, zoals ik in mijn kollege aangegeven heb, twee tegenstellingen: 1 syn
Voorsaeten tegenover hy; 2 by inwilghingh tegenover dwinghen. Eigenlijk is er nog
een derde, nl. het onbepaalde schattinghen
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tegenover het precieze van thien kooppenninghen een (vs. 76). In vs. 74 staan dus
inwilghingh, hy en dwinghen in rangorde bovenaan; vervordert komt pas daarna en
krijgt daarom geen hoofdaccent. Er zijn dus wel drie toppen in het vers, maar ze
liggen anders verdeeld dan Kazemier stelt. Is het nu toch ‘een fraaie ritmische
variatie van de trimètre’ of moeten we ‘fraai’ schrappen?

III
Al even dankbaar als de heer Damsteegt voor de gelegenheid die hij me geeft van
zijn repliek vóór de publicatie kennis te nemen, ben ik toch niet door hem overtuigd.
Voornamelijk gaat het om de betekenis van nauw in de besproken uitspraak van
Hooft, belangrijk voor ons inzicht in diens opvattingen over verstechniek. Laten we
het geval in iets breder context bekijken.
Hooft reageert op een betoog van Huygens, waarin deze nogal wat aan te merken
heeft op de dichtpraktijk van Fransen en Italianen. Hij citeert een plaats uit Ronsard's
Abbrégé, waarin deze zegt dat de klassieken hun verzen maten door een zeker
aantal voeten, die zowel uit lange als korte syllaben bestonden, zonder rijm. De
Fransen echter, zegt Ronsard, gebruiken alle soorten syllaben zonder sortering;
het is voldoende dat de verzen gelijk eindigen, d.w.z. rijmen. Huygens schrijft dan:
‘D'Italianen sonderlingh en hebben niet verdient aen d'eere van dit neerstige opsicht
deelachtich gemaeckt te worden; want sij doch schier sonder eenighe verkiesinge
ter werelt te werck gaen....Jae selfs naerden Middelstuijt niet en vraghende; dien
doch de Françoisen noch hoochelijck bevolen houden.....daer d'Italianen deselve
soo gereet over, als gade slaen’. Hij illustreert zijn uitspraken daarbij steeds met
voorbeelden. Hooft merkt hierbij in de eerste plaats op: ‘Dat d'Italianen zeer groote
vrijdoom gebrujcken ende liever een lange sijlb afbijten als een' goeden inval
verkrepelen, stae ick gaerne toe; maer houde evenwel dat zij nae wat anders
luisteren als nae 't getal der sijlben ende de rijme. Want wat soetheidt soud' er dan
in hunne versi sciolti zijn, gelijck zij noemen de geene daer de rijm gebreeckt?’ In
deze uitspraak stelt hij zich principieel tegenover
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Huygens. Hij verdedigt de Italianen, die zich niet aan regels van meetbaarheid
binden, maar kennelijk een vrijer ritme voorstaan dan Huygens wil, en bovendien
hun kracht in de niet zo genoemde, maar in het woord soetheidt m.i. wel aangeduide
versmelodie zoeken. Het is duidelijk, dat Hooft hen niet alleen verdedigt, maar ook
hun verstechniek prefereert.
Hierna volgt zijn mening over de cesuur, waarin hij eveneens tegen Huygens
opponeert. We moeten dit geen ogenblik uit het oog verliezen. Eerst geeft hij, evenals
in het voorgaande, iets toe, nl. dat in de door de ander geciteerde Franse verzen
de ‘middelstujt....met onvoeghlijckheidt versuimt’ is. Maar evenzeer als tevoren volgt
zijn bestrijding: ‘Meen nochtans dat'er groot onderscheidt valt tussen woordt en
woordt aldaer gestelt ende al stujt het midden van 't vaers ten halven van een woordt
vinde daer kleene swaerigheidt in, als de sijlb daer 't op stujt van wel hooghen tujt
oft bijklanck is.’ En dan volgt het zinnetje waarvan Damsteegt en ik een totaal
verschillende interpretatie geven: ‘Jae worden in mijnen sin meest alle vaersen lam
met nauw waer nemen van middelstujt in de wtspraeck.’ Hooft heeft betoogd, dat
die ‘middelstujt’ helemaal niet zo scherp als Huygens wil behoeft te worden
waargenomen. Dat is de hele teneur van zijn opmerkingen. Gaat hij zich nu zelf
tegenspreken? Natuurlijk niet. Damsteegt lost deze moeilijkheden (voor hem) op
door dat laatste zinnetje niet op de hoofdstrekking van Hooft's betoog te laten slaan,
Hij laat het aansluiten bij de ‘mits’ van ‘wel hooghen tujt oft bijklanck’. In dat geval
was Hooft echter m.i. niet doorgegaan met het woordje Jae. Als dit een toegeving
aan Huygens was, dan had je iets verwacht als ‘Wèl worden’ enz. Maar het is geen
toegeving. Wat erop volgt, luidt: ‘in mijnen sin’, waarin hij zich tegenover de ander
opstelt, die juist een duidelijk waarnemen van de cesuur eiste. Als de opvatting van
Damsteegt betreffende het woordje nauw in dit zinnetje juist was, zou dit het hele
betoog van Hooft vrijwel ongedaan maken, omdat deze dan toch in het straatje van
Huygens terecht kwam, uitgezonderd ten aanzien van dat ‘ten halven woordt’. Maar
dit was slechts een speciaal geval van een mening met een veel wijdere strekking
en daar ging het Hooft om.
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Damsteegt beroept zich, begrijpelijk, op de betekenis van lam. Nu heeft dit woord
een zeer ruime betekenisontwikkeling gekregen, getuige alleen al de afleiding
lammeling. Maar dat is waarschijnlijk te modern. Ik denk eerder aan het laatste deel
van Kiliaans omschrijving van Lammen kout (in het WNT VIII, 951): Sermo insulsus,
frigidus, qui parum habet vehementiae. In dezelfde alinea staat ook een citaat uit
Fokke, dat in ons verband goed past: ‘Dan vlecht men zoo wat van die mooije
vloeijende tusschen de stootige en lamme regels in.’ M.a.w.: ‘stootige en lamme
regels op één hoop gegooid als tegenstelling tot ‘mooije vloeijende’. Dreigen verzen
waarin de cesuur regelmatig scherp in acht wordt genomen, niet na enige tijd als
stoterig te worden gevoeld, en daarbij de ritmische spanning, d.i. ook: de kracht, te
missen van een mooie ‘vloeiende’ regel? Het hóéft niet, maar het kàn. Bij Vondel
stellig niet, bij Cats wel. Hoofts praktijk wijkt in dit opzicht bepaald van beiden af,
evenzeer als Huygens. M.i. heeft hij in de besproken passage zijn versgevoel onder
woorden gebracht, dat meer gemeen had met het Italiaanse dan met het Franse en
zeker ook verschilde van de tendentie die ‘het’ Nederlandse vers, wat dat dan ook
geweest mag zijn, toen vertoonde.
Over het tweede deel van Damsteegts repliek kan ik kort zijn. Ik bedoelde met
de hoofdaccenten van de ‘trimètre’ de lettergrepen die de steunpunten vormen voor
de eenheid van dit verstype, zoals de zesde en de twaalfde dit zijn voor de ‘gewone’
alexandrijn. Evenals in de laatste daarnaast lettergrepen kunnen voorkomen die uit
hoofde van hun betekenis of anderszins een zwaarder accent krijgen dan die twee,
is dat in de ‘trimètre’ mogelijk (behalve in het middendeel), zonder dat de structuur
daarvan verandert. Ik geloof dan ook, dat Damsteegt en ik hier feitelijk niet
*
verschillen , al is onze waardering van het vers in kwestie blijkbaar ongelijk.

Adressen van de auteurs:
Kortrijksestraat 43
2587 VP Scheveningen
Fagelstraat 44
2334 AZ Leiden

*

Het toch wel belangrijke punt van de beklemtoning vs. niet-beklemtoning van vervordert
daargelaten.- B.C.D.
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P.E.L. Verkuyl
Bredero's ‘Angeniet’ een blijspel?
De discussie die nu bijna een eeuw lang gevoerd wordt over het genre toneel waartoe
de Angeniet van Bredero-Starter hoort, lijkt door Harmsen, in zijn bespreking van
mijn recente editie van dat spel, definitief afgesloten. ‘Angeniet is een blijspel’
(T.N.T.L. 99, pag. 225). Zulk een antwoord op een genre-vraag is belangrijk, want
daarvan hangt de interpretatie van grote delen van een literair werk, in casu van dit
spel, af, zegt de recensent. Hij heeft het antwoord gevonden in de literaire theorie
van die dagen; daar immers kan men beter zoeken, en vinden, dan door de gevoerde
discussie langs te gaan om vervolgens het eigen standpunt met betrekking tot de
genre-vraag te bepalen. Want, hoe verscheiden van aard ook, de renaissancistische
poëtica is een aristotelisch-horatiaanse genre-poëtica.
Binnen het bestek van zijn bespreking geeft H. niet aan hoe hij zijn antwoord
gevonden heeft: uit welke theorie-teksten, welke definitie van toepassing is op
‘comedie’, en hoe hij de Angeniet daaraan getoetst heeft. Dat zou allicht te veel
ruimte gevergd hebben; en bovendien vragen opgeroepen (en de beantwoording
ervan vereist) hebben als: kenden Bredero en Starter deze teksten, of omschrijving,
en hanteerden ze die als dwingend richtsnoer bij het schrijven van hun stuk(ken),
en waar valt zulks met betrekking tot de Angeniet te demonstreren?
De overtuigingskracht van H.'s antwoord, een hypothese die geponeerd wordt
als onweerlegbare these, zal dus op andere wijze gedemonstreerd worden, of
minstens blijken. Dat lijkt me alleen mogelijk door aan te tonen dat, als men ervan
uitgaat en, deducerend werkend, gevolgtrekkingen maakt en deze toetst aan de
Angeniet-tekst, men tot betere resultaten komt dan tot nu toe bereikt zijn. Resultaten
op het terrein van de interpretatie van onderdelen van die tekst.
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Zulk een werkwijze lijkt me precies het omgekeerde van die welke in de ‘toegepaste’
(onderscheiden van de theoretische) literatuurwetenschap gebruikelijk is. De
discussie rond Angeniet op het punt van het genre baseerde zich immers op lectuur
en interpretatie, om via inductie tot een hypothese te geraken die geformuleerd werd
in termen uit het arsenaal van toenmalige theorieën (genre-poëtica's), of, en vaak
vooral in ad-hoc gesmede terminologie. Naarmate men meer tekstgegevens in het
onderzoek betrok, bleek de uitkomst genuanceerder te moeten worden omschreven.
Typerend in dezen lijkt me het antwoord(encomplex) waartoe Rens en Van Eemeren
in hun Genres in het ernstige renaissancedrama der Nederlanden tot 1625 (1977)
met betrekking tot de Angeniet zijn gekomen.
Men kan zulk een antwoord beschouwen als illustratief voor de complexiteit in de
praktijk (van zelfs één spel) tegenover de eenvoudigheid van de theorie en de eruit
voortvloeiende definitie van een genre. Naar gelang het doel dat men met behulp
van de karakteristiek van een literair werk qua genre wil bereiken, kan men met zulk
een genuanceerd antwoord gelukkig of ongelukkig zijn. Gelukkig als men dat werk
wil plaatsen binnen het oeuvre van zijn auteur en/of binnen de ontwikkeling van de
literatuur juist in het perspectief van de door de genre-poëtica bepaalde praktijk nuanceringen zijn daarbij waardevol. Ongelukkig voor wie het antwoord wil
aanwenden als bepalend voor de interpretatie van de tekst van het werk - daarbij
is men gebaat bij heldere, strak te formuleren gevolgtrekkingen, die eenvoudig
toepasbaar zijn.
H.'s uitgangspunt: Angeniet is een comedie, blijkt in zijn corrigerende
interpretatieve arbeid tweeërlei gevolgtrekkingen met zich te brengen. Allereerst:
een comedie als waarvan hier sprake is, kan bepaalde zaken bevatten. Een ethische
les, bijvoorbeeld, kan en mag in een comedie gevonden worden; ook, en wel in
verband daarmee, ernstige passages zijn niet (per definitie) uitgesloten. Dat beide
in de Angeniet voorkomen, hoeft dus geen belemmering te zijn dat spel een comedie
te noemen. Overigens, de aanwezigheid ervan, mogelijk maar niet noodzakelijk,
leidt dus niet tot de dwingende conclusie dat er sprake is van een comedie. De
tweede implicatie is dat sommige zaken aanwezig moeten zijn, wil een werk comedie
kunnen
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heten. Bijvoorbeeld, en uiteraard, komische passages. Bij afwezigheid van een
absolute zwart-wit-tegenstelling duikt hier vanzelfsprekend een kwantitatief
extra-probleem op: hoevéél komische passages zijn er minimaal vereist wil een
werk een comedie genoemd kunnen worden? Zonder daarop in te gaan, stelt H.
vast dat er in Angeniet (daarvoor) voldoende zijn. Dat bepaalde passages komisch
moeten zijn, volgt uit deze implicatie met betrekking tot een comedie, niet. Discussie
daarover blijft dan ook mogelijk.
In geen van de twee hier geëxpliciteerde opzichten blijkt de plaatsing van Angeniet
binnen het genre van de comedie (als H. bedoelt) bepalend voor de interpretatie
van tekstgedeelten.
Dat lijkt wel het geval in de passages waar H. meent dat ik misverstanden, een
tweetal, intact laat die voorgangers in de discussie geleid hebben tot de kwalificatie
van Angeniet als pastorale. Had men zich gerealiseerd, zo is hier de onderliggende
mening van H., dat het spel een comedie is, dan had men niet de locatie van het
spel, en had Verkuyl niet die van de bedrijven I en V als tuin geïnterpreteerd. Evenmin
had men aan het stuk een (vermeend) auto-biografisch karakter toegekend. Over
beide kwesties wil ik hier enige opmerkingen plaatsen.
Omdat Angeniet een comedie is, en het decor van de comedie een straat, aldus
H., kan het decor nooit een stadstuin zijn. Mijn hypothese dat I en V in de stadstuin
van Roosendaels huis gesitueerd zijn, is dus onjuist. Met betrekking tot I ben ik tot
die situering gekomen op grond van vs. 528a waar Angeniet tot Kloridon zegt ‘Loop
achter inden hof’. Dit moet volgens H. betekenen: ‘Loop naar achter (door een
poortje) de tuin in’. Dat moet ook omdat een (echte? of toneel-?) stadstuin te klein
is om de geciteerde zin anders te kunnen interpreteren. Het decor van het genre
bepaalt zo de interpretatie van een tekstgedeelte.
Met betrekking tot V ben ik mede op grond van vs. 2261 tot de locatie in de tuin
gekomen. In dit vers zegt Angeniet zich ‘after 't groen hier wat verborghen’ te zullen
moeten houden. Hoe dit nu geïnterpreteerd moet worden zegt H. niet.
Mij dunkt dat zich nu enkele vragen voordoen: Is het decor van de comedie nu
een straat met een bosschage waarachter zich een
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personage verschuilen kan? Wat voor een decor hebben Bredero en Starter ten
tijde van hun werk aan de tekst in gedachten voor ogen gehad, of kunnen hebben,
gegeven Amsterdamse toneelaccomodaties van toen, met het oog waarop ze toch
waarschijnlijk dit toneel schreven? Was het comedie-decor daar toen bekend en
aanwezig? Zag er dat uit als het (inderdaad ‘groenloos’ straat-) decor van de
16de-eeuwse Italiaanse comedie? Was er ten onzent in 1623 al sprake van de
comedie? Is met dit al de hypothese dat I en V zich in een stadstuin-op-het-toneel
afspelen een intact gehouden misverstand omtrent de Angeniet?
Het tweede misverstand dat gehandhaafd zou zijn, heeft iets te maken met het
vermeende biografisch karakter van Angeniet, of is dat karakter, als vermeend
biografisch, zèlf: mij is H.'s tekst op dit punt niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is
(ook mij) dat hij, opnieuw vanuit de comedie, nu met name vanuit de theorie
redenerend, stelt dat het Praeludium (van Starters hand) een prologus separatus
commendativus is (en geen zodanige argumentativus), die geïnterpreteerd moet
worden los van het spel. ‘En op grond van deze proloog is het niet mogelijk Kloridon
met Bredero te identificeren’, zegt H. (p. 227). De identificatie van Kloridon met
Bredero die Starter, naar mijn mening, bij de toeschouwers-lezers van Angeniet
nastreeft (als ze goed horen en/of lezen, zien ze die, èn dat ze ongeloofwaardig is),
lees ik niet (al interpreterend) in het Praeludium, maar wèl in V, 5, de laatste scène
van het spel, tegen de ‘achtergrond’ van de herinnering aan het optreden en spreken
van ‘Bred'roos gheest’ in dat voorspel. Welk misverstand ik daardoor handhaaf is
mij onduidelijk. Wat ik aan misverstand zie is, dat vroegere literatuurhistorici
geloofden dat de Angeniet (auto-) biografisch was, dus, naar mijn mening, geloofden
wat Starter wilde dat ze deden, door zijn voltooien van de Angeniet met het schrijven
van IV en V èn dit Praeludium. De ‘informatie’ die dit voorspel verschaft is er volgens
mij ingestopt o.a. om in V, 5 de identificatie van Kloridon met Bredero ‘mogelijk’ te
maken. Als zoiets strijdig is met de voorgeschreven aard van een prologus
separativus commendativus, doen zich ook hier enkele vragen voor: Is het
Praeludium van Angeniet inderdaad zulk een prologus? Kende Starter de theorie
ervan?
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Hield hij er zich (daarom) aan, of niet, of niet altijd? Kende hij er nuances in; kennen
wij die? Verhindert alleen die theorie de (tot ongeloofwaardig bevonden worden
gedoemde) identificatie Kloridon-Bredero die sommigen (of alleen ik?) Starter in V,
5 tot stand zien proberen te brengen?
De twee gevallen waarin H. de genre-bepaling van Angeniet als comedie, bepalend
laat zijn voor de interpretatie van tekstgedeelten van dat spel hebben mij niet
overtuigd van zijn gelijk. Vs. 2261 lijkt in strijd met het gesuggereerde ‘vereiste’
decor, en H.'s interpretatie van 528a is gebaseerd op een aanvechtbaar aprioristische
instelling. De combinatie van V, 5 met het Praeludium bewerkt een identificatie
ongeacht kennis van Donatus' theorie over een prologus separatus commendativus
van de comedie. Is een Praeludium als dat van Angeniet, met een informatie die
dat bewerkt ondenkbaar bij een comedie, dan is Angeniet geen comedie.
Mij dunkt dat H.'s these een hypothese is die nog getoetst moet worden aan de
tekst van Angeniet en vooralsnog niet gehanteerd kan worden als absoluut de
interpretatie van tekstgedeelten bepalend. Ik vraag mij af of dit laatste eigenlijk wel
ooit mogelijk zal zijn, niet alleen met betrekking tot de Angeniet maar in het algemeen.
De genre-leer heeft zich ontwikkeld binnen het bedrijf van de historie der literatuur
waarin men vormveranderingen attrappeert binnen groepen van werken. De vraag
naar het genre van een bepaald werk wordt dan ook, traditionaliter, gesteld om zicht
te krijgen op veranderingen binnen een oeuvre of een genre. Slechts binnen een
periode van absolute stabiliteit, van dictatoriaal gezag van een heldere theorie of
een volmaakt duidelijk voorbeeld, kan men uit die theorie, uit dat voorbeeldig werk
‘dictatoriale’ gevolgtrekkingen maken en de interpretatie van een werk uit het
betreffende genre daardoor laten bepalen. Zodra er sprake is van ontwikkeling
binnen een genre heeft men te maken met nuanceringen van het voorbeeld, of van
de grootste gemene deler van voorbeelden en/of theoretische omschrijvingen. Het
wil mij voorkomen dat de tijd waarin Angeniet is geschreven er geen was van
absolute stabiliteit, van dictatoriaal gezag van een theorie of exemplarisch werk.
Daar-
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*)

om alleen al lijkt me de thetische instelling van Harmsen niet navolgenswaardig.
Ik blijf dan ook de voorkeur geven aan de eerder aangeduide ‘inductieve’ werkwijze,
dat wil zeggen vanuit de praktijk-van-het-lezen-en-interpreteren (-met, uiteraard,
-theorie-verwerking) van werken, oftewel: (in) ‘literaire’ werken lezen, en hun invloed
op latere pogen na te trekken.
Van de gelegenheid mij hier geboden, maak ik gaarne ook gebruik om een op
andere wijze niet te achterhalen correctie van pag. 28 van mijn Inleiding door te
geven. Tussen de retourzending van de laatste gecorrigeerde drukproef en de
ontvangst van het boek is de 17de regel van die pagina ook nog terecht gekomen
op de plaats van de 22ste regel. Deze moet luiden: ‘van geschreven koppen van
en gekende handelingen in de scènes. Over de namen’.
oktober 1983

Adres van de auteur:
Achterberghof 3
9752 HE Haren (Gr.)

*)

Ook op andere plaatsen lijkt mij die niet gelukkig. Met betrekking tot de twee Griekse verzen
‘van’ Starter voert zijn stelling ‘Altijd wanneer in een zeventiende-eeuwse tekst Grieks of Latijn
voorkomt moet men er op bedacht zijn, dat de auteur citeert of bewerkt, liever dan aan te
nemen dat hij een eigen gedachte in het Grieks of Latijn vertaalt’ hem tot een mij niet
overtuigende schets van Starter's activiteit, kunde en kennis. Deze staat op het niveau van
een willekeurige gymnasiast die een acc.m. in een nom.f. [nl. anelthonta in Anelthousa (vs.
2439)] kan omzetten, maar duidelijk niet, ondanks kennis van het Credo en Mattheus in het
Grieks, ‘heer der hemelen’ in die taal kan construeren. Hij schrijft deze aanspreking in een
bijstelling-positie bij de aansprekingsvorm van Zeus, maar de lezer mag beide aansprekingen
niet op eenzelfde godheid betrekken, de bijstelling als zodanig niet honoreren.
Ook H.'s mededelingen omtrent de vertekende conclusie naar aanleiding van de fout in het
schema van pag. 43 en de interpretatie van ‘stralen’ (vs. 2319) zijn te sterk geformuleerd. De
conclusie baseert zich op het (correct gebléven) totaal achter B in kolom 3 van het schema.
En wie niet alleen naar (Bredero's) vs. 1546, maar ook naar Starters 2321 en 2326 (naast
zijn 2347) kijkt, zal eerder Angeniets ‘schoonheyts glans’ zien stralen dan ‘pijlen schieten’.
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Boekbeoordelingen
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel
I: april 1884 - september 1894. Met een woord vooraf en voorzien van
aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick. 's-Gravenhage 1981,
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. (Achter
het boek, jrg. 17, afl. 1-3) 227 pp. Prijs f 49, De jonge, weldra toonaangevende schrijvers van de jaren 1880 waren voor 't
merendeel ‘kleine burgerjongens, zoons van timmermans- en kleermakersbazen
[Verwey en Kloos], en van dominé's’ [Perk en Gorter; het is Gorter die het hier
geciteerde schreef in een terugblik]. Geen hunner behoorde tot de industriële kringen,
tot de haute finance of tot de allerrijksten-zonder-meer, die zich, juist in die jaren
'80, een telefoon konden gaan permitteren. Neen, de letterkundigen schreven nog
brieven bij de vleet. Gelukkig maar, denken de letterlievenden van thans, voorzover
zij op archivalia belust zijn. Gelukkig, want er waren onder deze Tachtigers ook
enkelen met een waarlijk epistolair talent: Van Deyssel allereerst, maar dan ook
Van Eeden, Kloos, Diepenbrock...Bovendien waren zij allen, krachtens hun nieuwe
kunst en levenskunst, belijders van ‘le coeur mis à nu’, zij cultiveerden hun zieleleven
en waren daarmee welbewust in oppositie tegen de vorige generatie, die zich graag
verborg in een stijl van liberale keurigheid. Enkele Tachtigers waren ook al vroeg
bereid, hun brieven openbaar te maken in gedrukte vorm. Een heel vroeg voorbeeld
is de publikatie van Johan Thorn Prikkers brieven, eerst in het Tweemaandelijksch
Tijdschrift van Verwey en Van Deyssel, kort daarna in boekvorm (1897). Een tien
jaar later geeft Van Eeden zijn Fragmenten eener briefwisseling uit. Enige filologische
aandacht is er door de uitgevers van toen niet aan deze publikaties besteed, zij zijn
buitengewoon slordig, de documentatie en situering is onverzorgd, toelichtingen
ontbreken vrijwel.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

64
Wellicht hebben deze vroege brievenediteurs zich geïnspireerd gevoeld door de
sinds 1890 verschijnende Multatuli-brieven; die worden in de correspondenties van
Kloos, Van Eeden, Van Deyssel, Verwey en Gorter (steeds terloops) als hun lectuur
vermeld.
In de latere jubileumjaren van De Nieuwe Gids, als die zijn bloeitijd lang heeft
overleefd, worden er ook wel brieven uit dat roemrijker verleden opgenomen. Maar
daarbij lijkt als reden van de publikatie kopijnood een belangrijk woordje mee te
spreken. En andermaal gaat het om fragmenten, zwaar gecensureerd bovendien
door Jeanne en Willem Kloos. Ook in die late jaren blijft Van Eeden in zekere zin
de meest exhibitionistische, - als hij tenminste op zijn oude dag nog verantwoordelijk
gesteld kan worden voor de uitgave van zijn dagboeken en van zijn brieven aan
Borel (1933). De bezorgers van die uitgaven, vaak dezelfden die kort na zijn dood
de Mededelingen van het FvE-genootschap redigeren, zullen wel het initiatief
genomen hebben.
Van de andere Tachtigers komen de brieven pas onder de ogen van velen,
wanneer na hun dood de archieven toegankelijk worden en het materiaal na een
meer of minder deskundig onderzoek een meer of minder gelukkige vorm krijgt en
den volke getoond wordt. Nog vóór de tweede wereldoorlog zijn er Stuivelings twee
publikaties van de briefwisselingen tussen Vosmaer en Perk, en Vosmaer en Kloos.
Een zekere traditie, dat is ook: een ontwikkeling, een geleidelijke perfectionering,
begint met de dood van de laatste der Tachtigers, Lodewijk van Deyssel, in het
begin van de jaren '50. Van die tijd af komen de publikaties los: die van Van Deyssels
pleitbezorger/tekstverzorger Harry G.M. Prick natuurlijk, maar die legt zich
aanvankelijk toch vooral toe op de herdruk van enkele van Van Deyssels literaire
werken. In 1955 komt G.H. 's-Gravesandes geruchtmakende en zelfs nog enig
schandaal verwekkende Geschiedenis van De Nieuwe Gids in brieven en
documenten. De dochter van Verwey geeft in 1957 haar boekje Kunstenaarsbrieven
uit, de correspondentie bevattend die Verwey voerde met Henriëtte Roland Holst,
met haar man, met Gorter, Toorop en Diepenbrock. In 1962 komt het eerste deel
op de markt van de Brieven en documenten van en aan Alphons Diepenbrock, door
Eduard Reeser verzorgd. Daar
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zijn sindsdien vier dikke delen op gevolgd, daar zullen nog tenminste drie dikke
delen op volgen: een goudmijn voor de kennis van de Tachtigers en hun
geestesleven, het is niet vaak, niet duidelijk genoeg gezegd geworden, het is niet
vaak, niet duidelijk genoeg te zeggen. Mijn Gorterdocumentatie nam twee jaar later
die Diepenbrockeditie ten voorbeeld. Gedurende de volgende twintig jaren werd de
arbeid van Prick allesbeheersend: de briefwisseling Van Deyssel-Van Eeden kwam
in samenwerking met H.W. van Tricht in druk, die tussen Van Deyssel en Ising
waarin kostelijke en ontroerende stukken, en de veel drogere correspondentie tussen
Van Deyssel en Arij Prins. Een enkel ander brievenboek voegde zich soms in die
stroom. Ik noem daarvan Wie dronk toen water?, de door F.P. Huygens in 1975
verzorgde brieven van Van Looy aan zijn leermeester Allebé; en voorts de brieven
van Emants aan Smit Kleine, verzorgd door Pierre Dubois (onlangs in een
aantrekkelijke vorm opnieuw verschenen bij Joost Nijssen). Momenteel wordt, in
opdracht van ZWO, de provenance geregistreerd van brieven van Verwey, door
een hooggekwalificeerd team van drie literatuurhistorici. Wat er van het door hun
gevondene gepubliceerd zal worden, en hoe, is daarbij nog in 't geheel niet aan de
orde.
Wie niettemin zijn gedachten alvast laat gaan over de samenstelling van een
brievenboek, moet zich o.a. afvragen of een dergelijke uitgave alléén de brieven
van de centrale figuur (zeg: Verwey) moet bevatten; of veeleer de brieven van, en
aan Verwey, zodat tenminste duidelijk wordt waaròm Verwey zich in het een of
ander briefje van vier regels toch zo boos maakt; en of het dan niet wenselijk is, dat
van-en-aan te beperken tot één correspondentiepartner van de centrale figuur, tot
een tweezijdige briefwisseling. Terwijl de meest ambitieuze opzet ook nog valt te
overwegen: de brieven van en aan, en over de centrale figuur, dus een veelzijdige
correspondentie, en die dan bovendien nog aangevuld met documenten uit dezelfde
tijd die rechtstreeks betrekking hebben op wat in de brieven wordt behandeld...Die
laatste opzet geeft natuurlijk wel het duidelijkst en het meest waarheidsgetrouw de
enorme verwevenheid weer van zielen en zaken in een mensenleven. En ook is er
de kans op een authentiek, niet door de ogen van een biograaf gezien tijdsbeeld.
Het mag
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een principiële voorkeur zijn (mijn voorkeur inderdaad), maar een even principiële
uitvoering in de praktijk zal bijna steeds gedwarsboomd worden door tenminste
twee factoren: de soms reusachtige omvang van wat het verleden ons heeft
overgeleverd, en het feit dat een lezer ook nog enige liefdevolle aandacht moet
overhouden voor zijn eigen bestaan met alle verwevenheden vandien. Er is een
grens aan het opnemingsvermogen ook van de studieuze lezer. Met een vijftiendelige
briefuitgave biedt men veeleer een naslagwerk (via een gedetailleerd register) voor
een historische periode dan een enigszins geprofileerd leven-in-brieven aan.
Met een brievenbestand van reusachtige omvang heeft Harry Prick te maken en
zijn keuze voor het uitgeven van telkens een tweezijdige briefwisseling lijkt daarmee
alleszins gerechtvaardigd. Zijn nieuwe boek ligt voor ons, andermaal een
‘quatre-mains’. Laten wij thans nagaan, hoe de twee uitvoerenden het eraf brengen
en in hoeverre het klavieruittreksel dat zij ten gehore brengen ons herinnert aan de
oorspronkelijke symfonie die in de ruimte van het volledig leven heeft geklonken.
Zoals hij gewoon is opent Prick zijn begeleidend woord-vooraf met een zin, die ook
de eerste van een historische roman had kunnen zijn: ‘In de namiddag van 11 maart
1937, de dag waarop Albert Verwey naar het kleine kerkhof van Noordwijk aan Zee
werd gedragen, was er ten huize van Lodewijk van Deyssel...’ etc., etc. Op de
eveneens gebruikelijke wijze volgt dan, zorgvuldig gedocumenteerd en doorregen
van velerlei wetenswaardigs, al datgene wat Van Deyssel aan nabeschouwingen
over Albert Verwey ten beste heeft gegeven.
Die terugblik bevat evenwel weinig essentieels, zoals Prick zelf reeds constateert.
De nu gepubliceerde briefwisseling, zegt hij, zal een substantiëler bijdrage kunnen
leveren: ten profijte van hun beider biografen, ten profijte ook van de
geschiedschrijving van het gezamenlijk door hen geredigeerde tijdschrift.
De eerste veertig bladzijden - de eerste 19 brieven, de eerste vier jaren dat zij
elkaar kennen - lossen die belofte nog niet in. Wij krijgen petite histoire, levendig
geschreven, dàt wel. Maar wij win-
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nen daarmee niet de overtuiging, dat deze (of onze eigen) levens méér waard zijn
dan uit het dagelijks nieuws met al zijn doden op de voorpagina geconstateerd kan
worden. Ook mag men aannemen dat het lezerspubliek waarop een uitgave als
deze zich richt, ontgroeid is aan de gemakkelijke persoonsverheerlijking, waarbij
elk woordje van de Kunstenaar in eerbied wordt ontvangen.
Maar juist op het ogenblik dat men het verder voor gezien zou willen houden,
omdat de betrokkenheid van beide briefschrijvers toch maar gering blijft en hun
onderwerpen op zichzelf, een eeuw na dato, aan belang hebben ingeboet, - juist
dan is het opeens raak: Verwey geeft een blijk van begrip en waardering van Van
Deyssels persoonlijkheid zoals hij die uit Een liefde begrepen heeft, zó open, zó
royaal, als alleen in deze groeiende volheid der tachtigerjaren bij enkelen hunner
is mogelijk gebleken. Zoals drie jaren later Van Deyssel Gorters Verzen zal
waarderen, bijvoorbeeld. En nu, net als drie jaren later, volgen er tussen de twee
betrokkenen brieven die iets van de gróte historie vertellen die er zich tussen mensen
kan afspelen. En wij lezers beseffen, dat wij naar zùlke ogenblikken verlangende
zijn geweest.
Verwey's blijk van begrip: zijn brochure ter verwelkoming van Een liefde, met die
aardige zinnen in de eerste alinea: ‘Die roman is als iemand, die aan een deur klopt,
aan de deur van de literatuur. Sommigen doen alsof ze niets hooren. Anderen
zeggen: ga weg, je bent onzedelijk. Nu ga ik zeggen: Kom binnen, want je bent
mooi’.
En Van Deyssels eerste reactie: ‘Het is te erg. De vreugde is verneukeratief. Als
je van-daag onmatig-blij om iets bent, dan gebeurt je morgen een ongeluk, dat zal
je altijd zien (...) Een groot “karakter” zoû zich misschien bij de ontvangst van zoo
iets niet zóo zeer verheugen, maar ík wél. Je hebt me enorme vreugde bezorgd.
Het was iets absoluut onverwachts, - een aparte brochure, van jouw, over mijn! (...)
Toen ik mijn brochure over Netscher schreef, dacht ik: het is wel tégen hem, maar
hij zal het toch erg prettig vinden, dat er zoo een aparte uitgave, speciaal over hém,
verschijnt. Maar nu een aparte over mij, en vóor mij, en dan zoo een! (...) Het stuk
is als een publieke vriendenbrief, waarin groot en warm staat: ik ken je nu, je bent
goed’. Et cetera.
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En zeer terecht is het, dat Prick zich nu niet aan zijn principepaard vastklampt, aan
zijn opzet van een tweezijdige briefwisseling en die alleen. Hij voegt hier documenten
in, die op het onderwerp rechtstreeks betrekking hebben: de brochure zelf, gelukkig;
maar ook de reactie van Vader Thijm op het verschijnen van die brochure. Zulke
stukken vervullen dezelfde functie als de goedgekozen, zeer talrijke illustraties - 45
pagina's, verspreid door het boek! - die aan de uitstekende verzorging van deze
reeks bijdragen. Het prachtige foto-portret, door Breitner, van Saar de Swart, - alleen
dáárvoor al zou men dit boek willen bezitten. Vraagt men zich niettemin ook even
af, in welk verband dit portret hier voorkomt, en zoekt men Saar de Swart dan in de
brieven op, dan vindt men haar alleen als een der eerste abonné's op het
Tweemaandelijksch Tijdschrift vermeld. De foto dus als eerbewijs?...maar Harry
Prick zal zelf die foto ook wel prachtig, en dat gezicht zo sympathiek gevonden
hebben, - rechtvaardiging genoeg!
Aanvullende stukken, illustraties, zij vervolledigen het verhaal, zij laten iets meer
dan alleen de twee los elkaar kruisende draden zien, en het hechtere weefwerk
geeft de literatuur-, de kunst- en de cultuurhistoricus nu eenmaal veel meer informatie
en ‘denkensstof’. Natuurlijk kunnen noten ook het hunne bijdragen tot een coherent
verslag van een tweezijdige verhouding en wat daarbij meespeelt. Wel, bij Prick
aan noten geen gebrek, 364 in dit boek. Maar noten hebben niet dat authentieke
karakter van eigentijdse van-terzijde-ingebrachte stukken, of van illustraties. Daarbij
komt, dat Prick gewoonlijk heel wat meer vertelt dan voor het begrip van de
onderhavige kwestie nodig is. Hij doet het dit keer echter zakelijk en zonder de
behagelijk uitweidende toon die wij in zijn vroegere commentaren wel eens hoorden.
Terwijl ik zelf in vroegere jaren strikte zakelijkheid voorstond, beperking tot alleen
het allernodigste, en uiterste beknoptheid, geloof ik nu, dat men het vreemdgeworden
verleden inderdaad met alle middelen naderbij moet brengen. Als dan de toon van
ònze tijd zich niet door woordkeus en door formulering al te opzettelijk mengt in het
stemgeluid van die men eigenlijk wil laten spreken, de vorigen, dan is de juiste maat
in alles gevonden. Zoals hier.
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Het hartelijk moment van wederzijds beleden broederschap tussen Verwey en Van
Deyssel lijkt éven gevolgd te worden door de bespreking van poëticale kwesties.
Die zouden weer een ander soort belangstelling bij ons wekken. Maar het komt er
niet of nauwelijks van. Waardoor niet? Het lijkt toch aan Verwey te wijten, die opeens
- met de grilligheid der jeugd, van de Tachtigerjongere in het biezonder - laat weten
dat hij ‘sints een tijdje’ aan een aangename gedachtenloosheid laboureert: ‘Ja, lieve
hemel, ik kan het niet helpen. Ik vind denken heel best, - maar ik doe het nu eenmaal
niet’ etc. Na de soms wat simpel gedachte maar helder opgebouwde redeneringen
in zijn brochure en in eerdere brieven is dat wat teleurstellend.
Maar al krijgen we dan niets in handen, we beluisteren ondertussen wel een toon:
die natuurlijkheid, dat groot gemak van schrijven-dat-als-spreken-is. Verwey
bijvoorbeeld, andermaal: ‘Ik wou je eigenlijk bedanken voor dat je me dit hebt laten
zien [i.c. de ervaring dat, bij het schrijven, proza in poëzie kan overgaan]. Ik zie je
nu ook vollediger, en wat we toch allemaal doen, ons eigen werk vergelijken met
dat van onze tijdgenoten, - dat heb ik nu volkomen kunnen doen’ etc. Evenzo Van
Deyssel in zijn antwoord hierop (6 december '88): ‘Maar als je jouw verzen nu tot
de hoogste kunst rekent, hoe zeer ook verschillend in soort, dan hoef je daarom
toch niet, enfin, ik bedoel, ten eerste, dat jij d'r al zoo veel gemaakt hebt en ik maar
zoo weinig’, etc.
Met deze citaten, die wel een poëtieke zaak betreffen, maar toch niet tot
biezondere aperçu's leiden, zijn we al voorbij de crisismaand in de verhouding
Kloos-Verwey. Van die gebeurtenissen vertelt Verwey niets en Van Deyssel vraagt
er niet naar, terwijl hij er toch heel wat over hoort van anderen en het hem hevig
interesseert. Zoals wij weten, niet uit Prick zijn noten in dit boek, want de teksten
boden hem geen aanknopingspunt, maar uit andere door hem gepubliceerde
briefwisselingen en artikelen van zijn hand. Deze blinde vlek in hun brieven geldt
ook in omgekeerde richting: Verwey krijgt slechts in één alinea iets te horen over
de rampzalige toestand van Van Deyssel, één winter later, de barre winter van '90,
vanuit Bergen op Zoom. Er is tussen hen geen uitwisseling in-
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zake financiën of gezondheid/ziekte, zoals in de brieven van Van Deyssel aan Van
Eeden en vice versa. Nee, zij blijven in hoofdzaak bij het ene onderwerp: de literatuur.
Wel op een veel ongedwongener, menselijker wijze dan in de briefwisseling Van
Deyssel-Arij Prins. Niet goed denkbaar dáárin is een uitroep zoals we die horen van
Verwey op 7 november 1888: ‘Goeie god, wat maken jullie allemaal een mooie
dingen tegenwoordig. Ja wel, ik weet wel dat ik er zelf ook aan mee doe, (...) maar...’
etc. In dit citaat, en in die voorgaande citaten, vinden we de naïeveteit die door de
Tachtigerkring bepaald gecultiveerd werd. Hun briefstijl onderscheidt zich daarmee
opvallend van die van de ouderen. Het verschil is te registreren als men enkele
bladzijden leest uit de briefwisseling Emants-Smit Kleine.
Maar nogmaals: over die mooie dingen van elkaar hebben ze in de grond van de
zaak niet zoveel te zeggen, Verwey niet over De kleine republiek, en Van Deyssel
niet over Van het leven. Laatstgenoemde echter wel weer in het algemeen, in
dezelfde trant als het zojuist van Verwey vernomene: ‘Maar, dat zóo iets in Holland
mogelijk is, hè? Zoo zwaar en voldragen, als een onmetelijke regen van bommend
donderen’. - Adoration mutuelle? Of eerlijke verbazing, gerechtvaardigd in dit jaar
van inderdaad grote prestaties? Ik ben bereid het op dat laatste te houden, maar
niettemin zijn zij met zulke opmerkingen ook doende, naast hun zelfbewustheid ook
hun generatiebewustheid te versterken. Nog even, en de naam ‘Tachtigers’ is
geboren, een handzame opstap naar de canonisering in de literatuurgeschiedenissen
van de twintigste eeuw.
Het voorjaar van 1889 levert ons vooral de verslaggeving op, door Albert Verwey,
van de twee avonden met gesprekken die hij bij Van Deyssel heeft doorgebracht.
Weer zijn het vooral ‘de aandoeningen die we van kunst kregen’, die worden
uitgewisseld. Maar de geadresseerde, Kitty van Vloten, en thans wij, krijgen ook
een aardige beschrijving van Van Deyssels uiterlijk.
Daarna: enkele beleefdheden en een vol jaar zwijgen, tot 13 december 1890. De
discussie over kunst en socialisme, die dan in De Nieuwe Gids gaande is tussen
Van der Goes (die Bellamy's In het jaar
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2000 met enthousiasme heeft vertaald) en Van Eeden en Van Deyssel, maakt dat
Verwey aan Van Deyssel schrijft. Hij stemt in met diens verdediging van de kunst,
maar doet tevens een poging tot verzoening der standpunten. Die verzoening heeft
Van Deyssel hem echter al spoedig uit het hoofd gepraat en het onderwerp van
gesprek verplaatst zich naar ‘kunst en geloof’. Van Deyssels katholieke herkomst
laat zich in zoiets als nachtelijke visioenen bij hem gelden, zoals wij van Prick te
weten komen; hij laat daar Verwey zo weinig van zien, dat het deze laatste mogelijk
is, er alleen in cultuurfilosofische zin op te antwoorden. Daarbij krijgen ‘de Joodsche
herders’, ‘de Hebreeuwsche bezielden’ een rol toebedeeld, die ze alleen van een
van-huis-uit-Calvinist kon toevallen...Beide briefschrijvers raken elkaar pas weer
wezenlijk, wanneer zij hun tijdgenoten karakteriseren. Van Deyssel, 8 maart 1891:
‘Kloos speelt volmaakt viool, Gorter klarinet en jij preludeert op een ontzachlijk orgel’,
en wat verder volgt, tot op het voor Verwey gevaarlijke ‘Ik vind dat Gorter jouw
overtreft in intensiteit van visie, ik vind dat Kloos jouw overtreft in teêre hoogte van
accent en akuutheid van emotioneelen klank; ik vind dat jij hen beiden overtreft in
breedte en kracht van algemeene levensvisie’. Nog net acceptabel voor de creatieve
naijver of wedijver. Op 14 maart antwoordt Verwey met een dergelijke
impressionistische karakteristiek van Kloos, Van Deyssel, Gorter en Van Eeden
‘dien ik het minst mag’ staat er al bij. ‘Hij is de mysticus, de benauwde ziel onder
ons’, etc.
Na deze, alweer niet zeer diepgaande maar wel vertrouwelijke ontmoeting volgen
er jaren van hoegenaamd geen andere dan beleefde contacten. Maar als in
november en december 1893 duidelijk wordt, dat De Nieuwe Gids niet langer een
publikatiemogelijkheid voor weldenkenden is, loopt Van Deyssel (vanaf januari 1894)
met eigen tijdschriftplannen rond. Naar de briefwisseling laat vermoeden hebben
Verwey en Van Deyssel elkaar in principe reeds eind februari gevonden. Als een
poging om De Nieuwe Gids te behouden, eind april begin mei, mislukt, wordt van
eind mei af de zaak van het Tweemaandelijksch Tijdschrift definitief. De beide
redacteuren in spe ontwikkelen dan een grote activiteit. Op 1 september 1894 ver-
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schijnt het eerste nummer. Daarmee sluit Prick zijn eerste deel van de briefwisseling
af. Het tweede deel zal de volgende tien jaren beslaan. Het accent zal dan
overwegend liggen op het wel, en het uiteindelijk wee, van hun gezamenlijk redigeren.
De verschijning van dit tweede deel kan men medio 1983, volgens latere berichten
eind 1983, tegemoet zien.
Per saldo: zij blijven in zekere mate buiten elkaars vaarwater, niet alleen in het
persoonlijke, ook in het literaire. Over de kernkwesties die in hun kringen aan de
orde zijn, over het naturalisme, over de vrouw, over het socialisme, over recente
publikaties, - er wordt weinig in de vorm van discussie over uitgewisseld. Dat valt
vooral op, als men er de briefwisseling met Van Eeden naast legt. Oorzaak hiervan
kan, onder andere, zijn, dat zij een verschillend domein tot het hunne verklaard
hadden, van het begin af aan: Van Deyssel het proza, Verwey de poëzie. Wel meet
elk zich over het domein van de ander een oordeel aan, maar dat gebeurt toch
steeds ‘in alle bescheidenheid’. Zij laten de ander het laatste woord op het terrein
van zijn bevoegdheid. Daardoor kunnen zij 't nog 't gemakkelijkst eens zijn over de
algemene bloei der letteren, waarvan zij elkaar, zoals wij zagen, graag de verzekering
geven. De impressionistische kwalificaties van die bloei, als ook de kwalificaties
van enkele hoofdpersonen en hun oeuvres, zijn daarbij ònze winstpunten. Want
hoe onzakelijk en adjectivisch zulke kwalificaties ook mogen zijn (sinds de close
reading dan ook diep veracht), zij zijn alleszins waard om zorgvuldig te beluisteren,
nu zij uit de fijne intuïtie van de incrowd voortkwamen. De studies van J. Kamerbeek
Jr hebben getoond, hoe dit soort uitingen ons sleutels, aanknopingspunten, aperçu's
aanreiken, waar onze zakelijker beschouwingswijze veel voordeel van kan hebben.
De domeinverdeling wordt in de laatste maanden vóór de verschijning van hun
gezamenlijk tijdschrift een administratieve feitelijkheid. Van Deyssel gaat de werving
van de medewerkersprozaïsten behartigen, Verwey doet hetzelfde voor de poëzie.
En zal er niet, nog weer later, tweedracht komen als Van Deyssel zijn proza, lyrisch
proza, jawel, maar als hij dat dan op de wijze van poëzie gedrukt wil hebben in het
tijdschrift? Maar daarvoor wachten wij deel 2 af.
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In zijn woord-vooraf wees Prick op het belang dat een brievenpublikatie als deze
kan hebben voor biografen en tijdschriftgeschiedschrijvers. Daarbij had hij dus vooral
de auteurs zelf en hun levensbeschouwelijke of kunstbeschouwelijke opvattingen
voor ogen als onderzoeksobject. Kortom, al wat staat aan de kant van de creatie
van het werk. Hij zal het denk ik met me eens zijn, als ik op nog een ander aspect
van belang wijs. Een brievenpublikatie betekent voor de literatuurbeschouwer ook
een vindplaats van gegevens ten dienste van de historisch-documentaire tak van
de receptietheorie, zoals ik het onlangs gewichtig omschreven zag. Gewoner: deze
schrijvers zijn ook lezers. En juist als schrijvers zijn zij intensieve lezers,
buitengewoon gevoelige ontvangers. In hun brieven zal men díe argeloos-emotionele,
niet door het feit van openbaarheid gecensureerde oordelen kunnen aantreffen, die
in het ‘literaire wereldje’ zo toonaangevend kunnen zijn. Díe oordelen, die de
uiteindelijke oordeelsvorming, de canonisering door de Knuvelders, de
literatuurgeschiedschrijving dus, in hoge mate bepalen.
Ik geloof dat receptietheoretici deze factor tot nu toe nog te veel over het hoofd
zien, als zij een waarderingsgeschiedenis ontwerpen met alleen de gegevens van
recensie-onderzoek en oplagecijfers. Daarom geef ik nog het volgende voorbeeld,
dat weliswaar aan de werkelijkheid ontleend is en daarvan ook enkele feitelijkheden
geeft, maar waarbij ik andere feitelijkheden fantaseer omdat het hier om het patroon
gaat, niet om de details.
Als ergens op een ogenblik in de jaren '20 A. Roland Holst terloops, bij een
bezoekje, tegen Bloem zegt: dàt moet je eens lezen. En Bloem zegt datzelfde, na
bevind van zaken, enige tijd later aan laat ons zeggen, Van Vriesland. En die zegt
het weer tegen Nijhoff en op dezelfde wijze bereikt het W.L.M.E. van Leeuwen, die
dan tegen Donkersloot zegt: dat moet je lezen! of zelfs: dat moet je gelezen hebben!
(en Donkersloot voelt, dat hij anders inderdaad niet mee kan spreken). Alles zonder
veel argumentatie, want het gezag van de spreker, de betrouwbaarheid van het
vriendenoordeel is genoeg...Dan is het tenslotte die fluistercampagne, die een
tweede druk bewerkstelligt van zeg maar weer: Nescio's drie verhalen, vijftien jaar
na de eerste druk. Een boek dat anders vergeten zou zijn, om-
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dat de schrijver zelf geen aandacht op zich gevestigd hield, door een twééde boek
te publiceren, kort na het eerste. Nu dat uitbleef, legde ook het vijftal lovende
besprekingen van het eerste boek, door drie gezaghebbende critici, geen gewicht
in de schaal. Voor een receptie-onderzoek dat alleen de openbare uitingen in
aanmerking neemt en niet de gezagsverhoudingen in de spraakmakende literaire
gemeenschap in rekening brengt, valt die herdruk vijftien jaar later op onverklaarbare
wijze uit de lucht.
Bovendien. Als dan zulke persoonlijke adviezen niet alleen een mondeling zaakje
blijven, waar pas veel later van getuigd wordt (in casu door Donkersloot in het
Nescio-TV-programma van Henk de By, zojuist leesbaar gemaakt door Lieneke
Frerichs in Over Nescio); àls zij op schrift komen, dan is er door het feit alleen dat
er geschreven wordt meer kans op, dat de briefschrijver een nadere verantwoording,
een argument geeft voor zijn advies. Wel is dat dan nog vaak in
suggestief-impressionistische taal gesteld, kreetmatig of zoals bij de Forummers in
‘matrozentaal’. Maar zulke uitingen kunnen ons duidelijk maken op grond waarván
de tekst in kwestie gewaardeerd werd, aan welke behoefte er blijkbaar voldaan
moest worden.
En het antwoord op die laatste vraag geeft ons niet alleen te zien, o van de wereld
vervreemde theoretische literatuurwetenschappers! ‘wat men onder literatuur
verstond’ in die of die tijd. Zeker, dat kan men er óók uit te weten komen. Maar wat
is nu belangrijker om te weten: wat mensen voor een literatuuropvatting hadden, of
welke noden zij gevoelden, welke leniging zij zochten? En dát wordt in een
literatuuropvatting mee beleden, althans van 't ogenblik af dat men onder literatuur
niet meer een vrijblijvend spel, een tijdverdrijf, verstaat, maar een zaak waar de
eigen existentie mee gemoeid is. Dat is bij ons: sinds Tachtig.
Ziedaar dan nog een ander belang van brievenpublikaties uit de kring van
letterkundigen. Zij leren ons de voorkeur in litteris van de direct betrokkenen kennen,
en hun motieven voor die ‘goede smaak’. En dat vaak op een onbevangener manier,
onthullender, dan in recensies, studies of essays gebeurt, die van begin af aan voor
openbaarmaking bestemd waren. En ‘goede smaak’ betekent
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niet altíjd, dat er elitaire zelfverheffing in het spel is. Hun motiveringen laten ons
soms hun zeer reële dorst, hun heilsbegerigheid zien, waardoor wij hun voorkeur
kunnen begrijpen als een soort morele noodzakelijkheid. Het maakt het ons mogelijk,
de latere canonisering van die ‘goede smaak’ te verklaren en - op z'n minst historisch
- te rechtvaardigen.
Existentiële noden..., heilsbegerigheid..., rechtvaardiging...Is het dan toch misschien
zo dwaas niet als het ons eerst voorkwam, dat in het persoonsnamenregister van
Pricks nieuwe boek ook GOD is opgenomen? (Jawel, het opperwezen zelf, tussen
Josephine GIESE en Frank van der GOES..).
Enno Endt

W.M.H. Hummelen, Amsterdams toneel in het begin van de Gouden
Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
's-Gravenhage 1982; 307 blzz. ISBN 90 247 9137 5. Prijs: ƒ 69,50.
Het is zinvol deze op het eerste gezicht toneel-technische studie over Amsterdamse
toneelaccomodaties in de 17e eeuw, tot 1637, - het jaar waarin de Schouwburg van
Van Campen ter beschikking kwam - in dit tijdschrift aan te kondigen. Immers, ieder
die zich met de analyse en interpretatie (eventueel ook presentatie) van toneelteksten
uit die periode in Amsterdam geschreven en/of gespeeld bezighoudt, of daarin is
geïnteresseerd, zal er niet omheen kunnen in het vervolg (ook) dit boek te
raadplegen. Dat moge blijken uit de hieronder ondernomen poging tot presentatie
van enkele aspecten die vooral voor de literatuurhistoricus van belang zijn.
e

Hummelen werkt ook hier vooral op basis 1 van (titel-)gravures van 17e-eeuwse
toneelstukken door leden van de Brabantse Kamer resp. de Academie en tevens
e

‘aantoonbaar’ met het oog op de daar beschikbare accomodatie geschreven, en 2
(uiteraard) van aanwijzingen in die teksten.
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Het vaststellen van het in het onderzoek te betrekken materiaal, de selectie dus uit
de omvangrijke overgeleverde dramatische produktie, gebeurt met betrekking tot
de stukken voor de Academie in het lange vierde hoofdstuk (pag. 191-266). Daarin
treft men in alfabetische volgorde op auteursnamen een ‘bespreking’ aan van alle
tussen 1617 en 1638 gepubliceerde drama's. Wat betreft de spelen voor de
Brabantse Kamer ligt de kwestie simpeler: de selectie op bruikbaarheid van die
spelen voor het onderzoek naar gegevens over de toneelaccomodatie vindt plaats
binnen het aan die kamer gewijde tweede hoofdstuk.
Na een Inleiding - met introductie van enkele belangrijke begrippen (scène,
metascène, (on)mogelijkheden van meervoudige ‘rollen’ van met name
toneeltoegangen, waarbij verschillen tussen rederijkers- en renaissanceconventies
aandacht krijgen) - vormt dit tweede hoofdstuk, en, vooral het derde over de
Nederduytsche Academie de kern van het boek. De pags. 267-308 geven 5 Bijlagen,
een uitgebreide bibliografie, Register, een samenvatting in het Engels en een
verantwoording van de veertig foto's waarop in de tekst herhaaldelijk een beroep
wordt gedaan.
Hoofdstuk twee culmineert in een reconstructietekening van het toneel van Het
Wit Lavendel op pag. 67, die correcties bevat op Hummelens eigen ideeën
daaromtrent uit eerdere publicaties, en gebaseerd is op de titelgravure van De
Koninghs Jephtha, een ‘uniek document (...) deze illustratie bij een episode van het
spel (...) de eerste in haar soort (...) in een 17de-eeuwse toneeltekst’ (pag. 45). De
literatuurhistoricus vindt in dit hoofdstuk bovendien correcties op inzichten van Worp,
aanvullingen bij Briels (diens lijst van leden der Brabantse kamer), en krijgt
Rodenburghs positie ten opzichte van zowel de Brabantse als de Oude Kamer
scherper in het vizier. Hummelen levert dan ook nog een volledig beeld van het
repertoire van Het Wit Lavendel, en attendeert op de wijziging vanaf ongeveer 1628
als er plotseling veel Amsterdamse drukken van (dus ook te lézen, ‘literaire’) spelen
gaan verschijnen. Later (op pags. 195-196) wordt dit verschijnsel geplaatst in het
licht van Kamer-concurrentie.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

77
Zowel het gegeven dat de Brabantse Kamer minstens vanaf 1611 binnenskamers,
niet meer in de open lucht speelt, als dat van het betalen voor toegang daartoe, en
het instituut der ‘beminders’ wijst op de professionalisering van het Amsterdamse
toneelbedrijf. Dit speelt zich sinds 1622 af in de Academie, ‘het eerste Amsterdamse
theater’ (pag. 89); sinds 1624 heeft daarop Het Wit Lavendel een vaste greep. Zij
wordt in 1632, als bekend is, met de Academie samengesmolten in de
Amsterdamsche Kamer (vgl. Bijlage 2 op pag. 269).
Het Academie-gebouw, met name het toneel erin, staat centraal in het derde
hoofdstuk. De reconstructie, op basis óók van de afbeelding van het gebouw op
stadsplattegronden en latere tekeningen, en de vergelijking ervan met de
‘rechtstreeks’, via de bekende afbeeldingen van Savery en Vingboons, te
aanschouwen scena van de Schouwburg (afb. op pags. 177-179) vormen
fascinerende lectuur, juist ook voor de literairhistoricus. Hij ziet er duidelijker dan
tot nu toe de mogelijkheden van mise-en-scène van het Academietoneel, van de
plaats ervan tussen ‘het vroegere toneel van Het Wit Lavendel en de Schouwburg
van 1637’, en van die ‘binnen het renaissancistische Westeuropese toneel’ (de
paragrafen op pags. 175-191).
Hummelen komt tot de bevinding dat het Academie-toneel een eigen plaats in
Westeuropees verband inneemt; en dat zulk een scena, niet meer ‘van-de-rederijkers’
maar één met een aantal mansiones die tot een geheel aaneengesloten zijn, en
met een scheiding tussen publiek en (zowel spelende als niet-optredende) acteurs,
(ook) in Nederland hardnekkig is geweest, dat wil zeggen: een lange tijd weerstand
heeft geboden, mede door het gemis alhier van een hof-toneelcultuur, aan de
ontwikkeling tot/van het barok-toneel in Italië in het laatste kwart van de 16de eeuw.
Een belangrijk element van de scena van de Academie, en niet van de
Schouwburg van Van Campen, was de achterwand, bestaande uit een serie
omkeerbare doeken naast elkaar; die maakten het mogelijk twee totaal verschillende
te spelen ruimten te realiseren (bijv. afwisselend buiten (bos-, tuin-)scènes en scènes
binnenzowel als buitenshuis (in stad of dorp)). Ook de Eglentier en de Bra-
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bantse Kamer hebben zulk een toneel met een en bloc omkeerbare achterwand
bespeeld, de eerste wel in concurrerende navolging van de Academie. Iets dergelijks
geldt voor de hemellift (pag. 173).
Hummelens boek eist nauwgezette lectuur met voortdurende raadpleging der
afbeeldingen, met name die der titelgravure van De Konings Jephtha, voor Het Wit
Lavendel-toneel, die van Struys' Romeo en Juliette - ook op het omslag afgebeeld
- voor de scena van de Academie. Het verdient die lectuur ten volle, ook van wie
niet speciaal in de toneelbouwgeschiedenis is geïnteresseerd, maar vaak met de
(on-)mogelijkheden van enscenering te maken krijgt. Daarom hier afsluitend enkele
‘hulpjes’ bij die lectuur: van de afbeeldingen heeft ook nr. 13 (anders dan normaal,
maar zoals nr. 12) de Noordzijde onder-, de Zuidzijde bovenaan; en is nr. 18 in
spiegelbeeld afgedrukt, zodat in de erop betrekking hebbende tekst (op pag. 151-156)
links als rechts gelezen moet worden, en omgekeerd. In de (noten en) bibliografie
mist men de vindplaats van G. Müllers ‘erzählte Zeit’ naar analogie waarvan op pag.
10 ‘de gespeelde ruimte’ verschijnt (:in Festschrift Paul Kluckhohn e.a., Tübingen
1948); en hier en daar exacte verwijzingen: pag. 69, r. 11 hierboven = pag. 37-38;
pag. 70, r. 12 v.o. in een volgend hoofdstuk = pag. 191 e.v.; pag. 133, r. 8 v.o.
hieronder = pag. 169; pag. 193, r. 2 de desbetreffende paragraaf = pag. 42-45; pag.
195 r. 6-7 laatste paragraaf van hoofdstuk II = pag. 78. Op pag. 193 zag ik de enige
hinderlijke drukfout: in noot 3 leze men blz. 91 in plaats van blz. 41.
P.E.L. VERKUYL

Voortgang van het onderzoek - II, 1981. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren - Subfaculteit Nederlands.
Van ‘Voortgang’ is voor enige tijd het tweede nummer verschenen, jaargang 1981,
ruim 20% dikker dan het eerste (van 1980). Het bevestigt zijn benaming ook in
zoverre dat D.M. Bakker erin voortgaat met zijn beschouwing van kardinale principes
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van De Saussures Cours (in dit geval het overigens niet geciteerde ‘Ce qui distingue
un signe, voilà tout ce qui le constitue’) (62-80), A. Verhagen met (zich af) te vragen
of focusbepalingen echt altijd aan de focus voorafgaan (56-61) en K. Groeneboer
en B. Thijs met de behandeling van de problematiek van ‘Taal en Socialisatie’
(133-141), die in Voortgang I door M. Elias en B. Thijs aan de orde was gesteld.
Behalve deze drie bevat de bundel aan taalkundige bijdragen: van J. Noordegraaf:
‘Over een “Proeve van woordvoeging” (1843)’ (103-123) en van G.P. van der Stroom
‘De receptie van Jac. van Ginneken's taalbiologie’ (81-102), allebei over onderwerpen
uit de geschiedenis van de taalkunde van het Nederlands/de Nederlandse taalkunde.
Een vierde aspect van deze taalkunde, nl. ‘taalbeheersing’, vormt het onderwerp
van ‘Koöperatie’ van T(ieme) van Dijk (124-132).
Met deze zes bijdragen neemt de taalkunde (taaltheorie, moderne syntaxis,
taal(kunde)geschiedenis, taalsociologie/taalbeheersing) niet helemaal de helft van
Voortgang II in beslag. Eraan vooraf gaan vier opstellen over literaire onderwerpen,
waarvan drie uit de moderne letterkunde: over nagelaten werk van Leopold door D.
van Halsema (3-22), over ‘Eenvoudige lichaamsuitbreidingen’ van Gerrit Krol door
A. Zuiderent (23-55) en over kleurnamen bij Paul van Ostayen door J.C. van Aart
(36-43). ‘Een steen des aanstoots’ van O. Praamstra handelt over het gebruik dat
Busken Huet maakte van brieven van Potgieter (44-55). De bundel sluit (daarom?)
met drie wat moeilijker onder te brengen bijdragen: een alfabetische lijst van namen
van Nederlanders, op een of andere manier van betekenis voor de Nederlandse
taal- en letterkunde, van wie er documenten te vinden zijn in de wel geïnventariseerde
maar niet d.m.v. klappers toegankelijk gemaakte persoonlijke collecties of particuliere
archieven van het Rijksarchief (2e afd.) in Den Haag, ten gerieve van (historisch)
neerlandistisch onderzoek samengesteld door B. Dongelmans (142-161). In de
tweede plaats een artikel van T. van Loon over semiotiek in ‘Die Struktur des
künstlerischen Textes’ van de Russische literatuurtheoreticus J.M. Lotman (162-184)
en tenslotte als laatste een nauwelijks neerlandistisch te noemen beschouwing over
de opmerkelijke plaats van
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behandeling van elzen in Huygens' ‘Hofwijck’, van de hand van H. Koeman (185-194).
De redaktie van Voortgang II werd gevormd door W. Breekveldt en J. Noordegraaf.
Besteladres: De Boelelaan 1105, 1081 HV A'dam. Prijs: fl. 10. -, verzending
inbegrepen.
A. SASSEN
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P.E.L. Verkuyl
Huygens ludens
*
Een en ander over ‘Meteorologia’ (1636)
Inleiding
Van de groten uit onze 17e-eeuwse literatuur is - mag ik in herinnering roepen Huygens de enige die binnen zijn omvangrijke oeuvre een groot quantum latijnse
gedichten heeft geschreven. Vroegere generaties Neerlandici hebben zich met
1
Huygens latinus sporadisch bezig gehouden. Dat kan nauwelijks gezegd worden
van de huidige generatie. Voor hen is latijnse poëzie veelal een gesloten boek. Maar
zelfs al kennen ze hun latijn, dan wil dat nog niet zeggen dat ze gemakkelijk of met
wat meer moeite Huygens' latijn kunnen lezen. Laat staan dat ze gedichten in de
taal van Rome kunnen betrekken in de beoordeling van Huygens als dichter, als
mens achter die gedichten, en in zijn verhouding tot zijn tijdgenoten.
Nu de studie van het humanistenlatijn en de literatuur daarin, nu de studie van
de neolatijnse poëzie, ook die uit de Nederlanden, weer meer aandacht krijgt, en
er instituten verschenen zijn als het Amsterdamse ‘voor Neolatijn’, het Haagse
Grotius-instituut, het Leuvens Seminarium Philologiae Humanisticae, - mogen we
de hoop koesteren dat ook Huygens' latijnse poëzie in het blikveld van onderzoekers
komt, en studies erover licht zullen werpen op dat facet van zijn dichterschap en
zijn persoon. Daar kan de kennis omtrent de Nederlandstalige dichter Huygens
alleen maar baat bij vinden, dunkt me.
Hier wil ik enige aandacht vragen voor een klein onderdeel uit het grote geheel
van de latijnse gedichten die Huygens geschreven

*

Met hartelijke dank aan Dr. F. Akkerman, zonder wiens vertaalwerk, memorie en hulp dit
artikel niet door mij geschreven had kunnen worden.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

82
heeft, en die gedrukt zijn overgeleverd. Dat onderdeel, Meteorologia geheten, beslaat
ruim 10 bladzijden (15-26) van Worps deel III van zijn editie der Gedichten - waarin
hij naar de handschriften uitgeeft. Het werd voor het eerst gedrukt in de editio
2
princeps der Momenta Desultoria uit 1644. Dat verzamelbundeltje met vruchten
van dichterlijke inspanningen door een man die erin van de hak op de tak springt een poging tot omschrijvende vertaling van de titel - verscheen door de goede zorgen
van Caspar van Baerle, de befaamde voorlezer van het Athenaeum Illustre te
Amsterdam. Aan hem ook is het werkje waarvoor ik aandacht vraag, opgedragen.
De ‘titelpagina’ ervan luidt immers:
Constantini Hvgenii, Epigrammatum Lib. III. Meteorologiae Peripateticae,
adversus Aristotelem, Liber Singularis. Munera nondum intellecta Deûm.
Ad summum Philosophum et Poetam Casparum Barlaeum.
Binnen de Momenta Desultoria vormt de Meteorologia dus het derde boek met
epigrammen. Deze peripatetische meteorologie heeft in de literatuur over Huygens
hooguit maar terloopse belangstelling genoten, althans vermelding gevonden. Dat
is, gegeven de zojuist geschetste algemene situatie ten aanzien van Huygens'
latijnse poëzie, begrijpelijk genoeg: wie deze al min of meer gemakkelijk lezen kan
zet zich, Neerlandicus of Neolatinist, toch niet gauw aan de lectuur over een
onderwerp dat hem vreemd is, uit een vakgebied dat sinds Huygens' dagen
nauwelijks meer gemeenschappelijke streken of zelfs maar grenzen bezit met het
terrein van de letteren, of met dat van de vroegere combinatie letteren en
wijsbegeerte. Want tot een dergelijke lectuur toch schijnt de titel uit te nodigen, tot
meteorologische lectuur. Het boekje belooft een specimen van Huygens'
belangstelling voor de exacte wetenschappen. Slechts van hen die daarin speciaal
geïnteresseerd zijn, mag verwacht worden dat ze benieuwd kennis nemen van dit
liber adversus Aristotelem.
Zover ik weet is echter van die zijde evenmin ooit serieus verslag gedaan van
3
lectuur van de Meteorologia. Het kan zijn dat zulke lezers er wel kennis van hebben
genomen, maar er geen verslag van hebben willen of kunnen doen, uiteraard in
verband met de in-
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houd. Het ligt echter eerder voor de hand te veronderstellen dat ze er geen aandacht
aan hebben geschonken, ná vluchtige kennisname hetzij van de teksten in het
boekje, hetzij van de opdracht-brief aan Barlaeus in het voorwerk ervan, hetzij van
de karakteristiek die Huygens-zelf geeft van zijn Momenta Desultoria met de
woorden: ‘mes folies ramassées (...) le sot volume de mes Poèmes latins’ (naar
Jonckbloet, 86).
Genoemd vindt men Meteorologia in de secundaire literatuur alleen bij sommigen
van diegenen die expliciet aandacht schenken aan de relatie Barlaeus-Huygens.
Zo Worp in zijn bekende artikelen-reeks over Caspar van Baerle in Oud-Holland,
als hij aan de periode 1635-1644 toe is. Dan meldt hij dat Huygens aan Van Baerle
opdroeg ‘een werkje, dat hij tijdens zijn verblijf in het leger in een paar dagen had
gedicht’ en hij vervolgt: ‘Het bestond uit een reeks van gedichtjes, die op het weder
betrekking hebben en die hij Meteorologia peripatetica betitelde’ (OH, 6, 1888, 93).
Deze mededeling vindt men in latere publikaties praktisch ongewijzigd terug.
Uiteraard bij Worp zelf, in de annotatie van zijn editie van de Gedichten van Huygens
waar hij spreekt over ‘versjes’ in plaats van ‘gedichtjes’, toch wel zonder de
denigrerende bijklank die er thans in te beluisteren valt (Worp, Ged., 15). Vervolgens
in het artikel over ‘Constantijn Huygens en de Muiderkring’ in de verzamelbundel
die handelt over de plaats in geleerd Europa van onze dichter (Bots), en dan met
name in de paragraaf (het hoofdstuk) waar het gaat om de contacten tussen Huygens
en Barlaeus zoals die blijken uit hun correspondentie. Ook, en tenslotte, wordt de
Meteorologia in de meest recente biografie van de dichter (Smit) vermeld. Daarin
schrijft Smit - we zijn in 1636 -: ‘Huygens bewees zijn vriendschap voor Barlaeus
door aan hem tijdens voor hem moeilijke dagen, een serie korte gedichtjes op te
dragen. Met de epigrammen op Haagse straten was hij klaar gekomen, hij begon
een nieuwe serie gewijd aan wat hij noemde de peripatetische meteorologie’ (Smit,
190). Na enige opmerkingen erover die ik hierna nog ter sprake zal brengen, en
nadat Smit in het kort de moeilijkheden waarin Barlaeus toen verkeerde, heeft
aangeduid, vervolgt hij: ‘Om hem een moreel steuntje te geven droeg Huy-
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gens zijn peripatetische meteorologie aan Barlaeus op’, om te besluiten met de
zinsnede: ‘Toen Huygens die gedichtjes schreef was hij te velde, in een legerplaats
bij Sprang, ten zuiden van Waalwijk’ (Smit, 190). Smit - zo blijkt - heeft iets meer
gedaan dan Worp volgen. Het valt immers op dat hij als eerste aangeeft dat de
gedichtjes epigrammen zijn; hij schrapt de mededeling over de ontstaansperiode
van ‘een paar dagen’, ondanks het feit dat Worp hierbij steunt op Huygens' eigen
mededeling in zijn opdrachtbrief, maar wel dank zij raadpleging van Worps
Gedichten-editie, waar blijkt dat ‘een paar’ een vijfentwintigtal is!
En Smit omschrijft de inhoud (citeert nl. een reeksje titels in vertaling) (Smit, 190).
Tevens blijkt echter, dat ook hij er de lezer niet op attendeert bij lectuur van de
Meteorologia te maken te krijgen met ‘schertsende epigrammen’. Zo immers
omschreef de ontvanger ervan, Barlaeus, het geheel, blijkens de titel van zijn
dankdichtje voor de toezending van het manuscript. Die luidt namelijk ‘In Constant.
Hvgenii Meteorologiam, sive de Meteoris Epigrammata jocosa’. (Barlaeus 1646,
338). In zijn artikel in Oud-Holland heeft Worp wel dat gedicht, maar het niet bij
name, genoemd, en kon men slechts vermóeden wat de aard van het geschenk
was, uit Barlaeus' aldaar in vertaling aangehaalde woorden van een brief van 14
november aan Huygens gericht: ‘Gij slaat mij dood met uwe Meteoren, uw rook,
wolken, donder, regen, sneeuw, hagel, en al de andere bewijzen van uw vernuft.
Gij brengt de geheele natuur in opstand en daagt mij uit tot eervollen wedijver’ (Worp,
OH, 6, 93). Lezing van de gehele reeks bevestigt de juistheid van Barlaeus'
karakterisering met ‘jocosa’. En die kan (mede) de oorzaak zijn van de zwijgzaamheid
over het hem geschonkene, betracht door geïnteresseerden in Huygens en de
natuurwetenschappen-van-zijn-dagen. Of ze gelijk hadden erover te zwijgen, kan
misschien blijken nadat wij er eens naar gekeken hebben. Naar zowel de latijnse
tekst, als de vertaling die Dr. F. Akkerman zo vriendelijk is geweest op mijn verzoek
- dat van een lid der huidige generatie Neerlandici waarvan boven even sprake was
- te maken. Niet alleen vergemakkelijkt zo'n vertaling de kennismaking met het
origineel voor wie beschikt over ‘small Latine, lesse neolatin’ maar ze biedt tevens
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de gelegenheid te zien wat een modern classicus-van-professie in het oorspronkelijke
boekje met het blote oog aan klassieke citaten heeft onderkend. Deze heeft
Akkerman erbij gegeven, overigens met de opmerking dat er zeker nog meer in
zitten. Een en ander zegt iets - niet geheel onbekends - over Huygens.
Als basistekst heeft Akkerman op praktische gronden de editie van Worp gebruikt:
zijn vertaling is dus die van de daar aangeboden handschrifttekst. Voor wat volgt
ga ik uit van de (definitieve) versie ervan in de editio princeps van Momenta
Desultoria. Voor wat de tekst van de afzonderlijke epigrammen betreft, vertoont die
druk minimale, voor ons doel verwaarloosbare verschillen met het manuscript.

De ‘Meteorologia’
I. De editio princeps; inleidende opmerkingen
a. De gedrukte versie beslaat 16 bladzijden, de omvang van een katern. De tekst
4
is niét op één katern gedrukt. Dat voert tot de veronderstelling dat Momenta
desultoria een verzamelbundel is op basis van ook manuscripten, niét alleen op
basis van al afzonderlijk verschenen werkjes. Een en ander verzamelde Barlaeus
in de winter van 1643-1644, of begin 1644 (Worp, OH, 7, 89). Daarbij kan het
manuscript van Meteorologia uit zijn eigen bureau zijn gekomen: het was hem
immers in de herfst van 1636 vanwege Huygens bezorgd. Dat zal dan mogelijk een
afschrift zijn geweest: de Meteorologia-handschriften ter KB gedeponeerd, vertonen
immers nergens aanwijzingen dat ze als kopij dienst hebben gedaan. De Momenta...
werd in de zomer van 1644 de wereld ingezonden, met op de titelpagina de
mededeling: ‘Poematum Libri XI edente Caspare Barlaeo’, en de vermelding van
plaats, drukker en jaar van uitgave: ‘Lugdunum Batavorum Typis Bonaventurae et
Abrahami Elzevirii 1644’. Het privilegie erin blijkt gedagtekend 13 mei.
De versozijde van de ‘titelpagina’ van Meteorologia draagt motto's, met aanduiding
van herkomst, nl. uit ‘Horat.’ en ‘Senec.’.
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Na een opdracht in proza aan Barlaeus volgen twee opdrachtgedichten, tot dezelfde
(‘Ad eundem’) gericht. Dan vangt een reeks van 48 epigrammen aan.
Het geheel wordt afgesloten met een (tweede) brief aan Barlaeus.
b. De inrichting van de Meteorologia-in-druk: Zoals gezegd en bekend geeft Worp
in zijn editie Huygens' gedichten weer naar de handschriften, en mét de aangetroffen
dateringen. Zijn ordening blijkt chronologisch, voor zover uit de manuscripten valt
op te maken. Legt men nu de uitgave van de Meteorologia naast de weergave ervan
in Worp, dan ziet men behalve de al gememoreerde minimale tekstvarianten, nog
enkele verschillen in de plaatsing van sommige epigrammen. Over het algemeen
is in de druk de volgorde van ontstaan der gedichten gerespecteerd, op een vijftal
gevallen na. Vijf puntdichten dus staan op een andere plaats afgedrukt, dan waar
ze binnen de reeks waren neergeschreven. Die uitzonderingen op de regel van
chronologische plaatsing zijn: Luna rubicunda en Luna alba, beide in deze volgorde
neergeschreven op 24 september, volgen ook aldus op Luna pallida van 13
september; twee andere maken deel uit - als laatste - van een reeks van vijf
epigrammen die 22 oktober zijn neergeschreven. Gedrukt treft men ze, in
omgekeerde volgorde van ontstaan aan het einde van die reeks aan. Zo sluit niet
Ignis lambens maar Sidus Helenae. Castor cum Polluce het vijftal, en tevens het
totaal van de 47 ‘echt-meteorologische’ epigrammen af. Het op 23 oktober als eerste
ontstane distichon Nix kreeg, al in ms, een plaatsje beneden het gelijknamige van
1 oktober. Het tweede epigram van de 23e - het laatste in het bundeltje, nog
afgedrukt op dezelfde pagina als Sidus Helenae -, heeft geen titel, en vertoont
inhoudelijk geen overeenkomsten met alle voorgaande (de opdrachtgedichten
uitgesloten). Over dat gedicht kom ik hierna nog te spreken.
De vier niet-meteorologische teksten in het bundeltje zijn, blijkt uit Worp, in
manuscript ook van datering voorzien. De opdrachtbrief, als eerste tekst
weergegeven, dateert van 24 oktober, en is geschreven te Sprang; de tweede brief
- als laatste tekst opgenomen - blijkt geschreven in Den Haag, en eerst de 17e
november. De twee opdrachtgedichten zijn in chronologische volgorde afgedrukt:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

87
beide onstonden tijdens het werk aan de reeks en in het kamp van Sprang, het
eerste op 10 oktober, het tweede de 18e van die maand.
Zo vallen in het bundeltje te onderscheiden:
a. het ‘voorwerk’: Opdrachtbrief van 24 oktober, en twee opdrachtgedichten van
10, resp. 18 oktober, alles geschreven in Sprang;
b. het ‘corpus’ dat echt meteorologisch mag heten: 47 epigrammen, waarvan het
eerste 6 september ontstond, in het kamp bij Heusden; de nummers 41 tot en
met 47 op 21 en 22 oktober in het kamp bij Panderen, de overige ook in het
Sprangse kampement;
c. het ‘nawerk’: een epigram met de beginwoorden Iamque opus exegi, geschreven
de 23e oktober (weer) in het Sprangse kamp, en een tweede brief aan Barlaeus
waarvan de dagtekening vertaald luidt: ‘In mijn bakkerij, in 's Prinsen Hof, op
de tweede na de Iden van November 1636’.

In wat volgt wil ik achtereenvolgens deze drie onderdelen aan de orde stellen.
Daaraan wil ik vooraf laten gaan enige opmerkingen over het epigram bij Huygens.
Als zodanig immers karakteriseert de uitgever - waarschijnlijk toch met stilzwijgende
toestemming van de auteur, het bundeltje verschijnt als titel-herdruk met
toevoegingen achterin, dus zonder wezenlijke wijzigingen, in 1655, door de goede
zorgen van Lodewijk, de derde zoon van de dichter - de gedichtjes, de versjes
waarvan Worp en lateren spreken.
c. Men is geneigd na vluchtige, en gerechtigd na zorgvuldige lezing van de hele
verzameling Meteorologia, de gebruikte genre-aanduiding ervan te interpreteren in
de zin die geijkt is door de toepassing in de Klassieke Oudheid. Een epigram is dan
een korte uiting in versvorm over iets dat uitgaat boven de normale gang van zaken.
Men verwacht in peripatetisch-meteorologische puntdichten nu ook niet direct een
satirische inslag die sinds Martialis' meesterlijke beoefening van de dichtsoort in
kwestie veelal verbonden is met het begrip epigram; zelfs niet als de reeks gericht
is tégen de ‘leermeester’ van de man aan wie het geheel wordt opgedragen; daarin
past hooguit wat goedmoedige spot. Wel zou men de keuze, ten behoeve van déze
inhoud, vóór het puntdicht, het áfzien van de presentatie in leerdichtvorm, in verband
kunnen brengen met niet alleen de ontstaansgeschiedenis van het geheel - waarover
de op-
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drachtbrief spreekt - maar ook, en mogelijk voorál met Huygens' plezier in het spel
van verwachting wekken en deze verrassenderwijs bevredigen, dat wil zeggen: zijn
plezier in de techniek van Martialis. Met andere woorden, het valt te verwachten
dat, en te bezien of, voor deze epigrammen geldt dat de auteur zich heeft trachten
te houden aan de eisen eraan gesteld door de contemporaine poëtica, van
bijvoorbeeld Scaliger, Gallus, of Masen. Zwaan, sprekend van de Nederlandse
puntdichten, merkt op dat Huygens dit dáárin zeker heeft gedaan: hij streeft er naar
brevitas en argutia (Zwaan, 101).
Met betrekking tot de Meteorologia kan men dus in concreto vragen: Hoe staat
het daarin met die twee eisen?
Van álle gedichten erin - vijftig dus - is precies de helft vierregelig. Van de overige
25 zijn er niet minder dan 12 twee-regelig. Vier tellen zes regels, een tweetal acht,
een ander tweetal 12 regels. Dan resteren nog één tienregelig en één veertienregelig
gedicht. De brevitas, zo kan veilig worden geconcludeerd, is gerealiseerd. Volgens
Gallus (1624), zijn zes disticha nog toegestaan, Cottunius (1632), prefereert 2- en
4-regelige epigrammen; beide auteurs worden door Weisz (pag. 191, noot 35) als
(énige) poëtica-schrijvers voor neolatinisten genoemd, die voor epigrammen
lengtevoorschriften geven.
Of de argutia in de zin van acumen, ‘geestige pointe aan het slot’ in elk der, of de
meeste van de exemplaren te vinden is, kan eerst blijken na lezing en bespreking
tot in details.
Onlangs heeft Strengholt ‘Over Huygens' Epigrammen’ geschreven (Strengholt),
met name over Nederlandse. In zijn algemene opmerkingen aan het begin van zijn
artikel schrijft hij het een en ander neer dat ook toepasselijk lijkt op anderstalige
puntdichten van zijn auteur. Bijvoorbeeld de waarneming dat ‘puntdichten uit
Huygens' pen vloeien (...) [dikwijls] dank zij de vaste wil om een reeks (...) te creëren’
en het aanwijzen van ‘een bijna systematische creativiteit’ van de dichter (Strengholt,
192). Er is tevens sprake van ‘soms hele series puntdichten [die] in een seizoen te
voorschijn [komen]’; daarbij wijst Strengholt ook aan dat Huygens al in de dertiger
jaren ‘met een overvloed van Latijnse [versjes]’ te
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voorschijn kwam, ‘voornamelijk in competitie met vrienden als Barlaeus’ (Strengholt,
192). Uit die periode van overvloedige produktie stamt dus ook Meteorologia,
opgedragen aan de zojuist genoemde vriend. Ontstond ze ook in competitie met
hem? Misschien heeft Huygens daarop gehoopt...maar Barlaeus had geen lust in
die wedijver. Dat wordt duidelijk bij een korte excursie in de ontstaansgeschiedenis
van de reeks.
Als Barlaeus het manuscript van Meteorologia ontvangen heeft, met de
begeleidende opdrachtbrief van 24 oktober, bedankt hij de 14e november. Daarbij,
we zagen het al even, schrijft hij onder meer: ‘Gij (...) daagt mij uit tot eervollen
wedijver’, en zendt daarbij een paar versjes. Maar, aldus Worps parafraserende
weergave van de Latijnse brief, hij wil thans niet weer een strijd aanbinden, zoals
enige maanden geleden. Liever wil hij ‘van de aarde tot u opzien dan u volgen’ en
liever ‘in het water geen Palinurus zijn, in de lucht geen Phaethon’ (Worp, OH, 6,
93). De uitdaging heeft Barlaeus gelezen in de aanvangszin van Huygens' hierna
volledig weergegeven schrijven, waar staat: ‘ego me ad exercitum, et, ecce, tecum
exerceo’, in de vertaling van Akkerman: ‘kwel ik mijzelf in het leger, en, ziedaar,
oefen mij nu met jou’. De strijd van enige maanden geleden is een
epigrammenuitwisseling tussen beide vrienden naar aanleiding van een voorval van
19 juli (1636). Uit de briefwisseling van Hooft (Van Tricht) weten we, blijkens zijn
‘ter vlucht’ geschreven epistel van 17 juli van dat jaar (aldaar nr. 802), dat het die
dag onstuimig weer was en Hooft bezorgd is over een voorgenomen vriendenbezoek,
dat immers daarom niet door zou kunnen gaan. Met een beroep op een bekende
weerspreuk - in Hooft's bewoordingen: ‘Deze roode avondtstondt belooft ook eenen
schoonen morghen’ - dringt hij bij Baak aan op diens komst, en die van Huygens
‘met al 't gezelschap dat haer gelieven zal mede te lejden’. 19 juli zijn de vrienden,
gelukkig maar, tóch bij Hooft te gast geweest. Drie van hen, Barlaeus, Vossius en
Wicquefort, hebben het niet aangedurfd per boot naar Amsterdam terug te keren
wegens een in de avond van die dag opgestoken storm. Over Barlaeus ‘watervrees’
nu is tussen Huygens en hem een dichterlijke strijd ontstaan, in Latijnse epigrammen.
Huygens' aandeel erin
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krijgt vanaf 25 juli enige lovende aandacht in Hoofts brieven (Van Tricht, nrs. 803,
805, 815, 837). Barlaeus vermeldt de puntdichten van zijn tegenstander, en zijn
eigen ‘slagen-terug’, in zijn brief aan Hooft van 5 augustus (Van Tricht, nr. 812).
Wat toen wèl gebeurde, en leidde tot het ontstaan van Huygens' Hydrophobia Barlaei
en Barlaeus' Ad Constant. Hugenium, gebeurde thans dus niet. Er was ontstaan,
en het blééf slechts bij, Huygens' reeks die de Meteorologia-in-druk werd, bezorgd
door zijn makker, geen strijdmakker meer. Hieronder zal blijken dat een enkel detail
uit het hier weergegevene naar Hoofts briefwisseling, enig belang heeft voor een
helder zicht op de Meteorologia. Ook daarom heb ik deze kleine excursie ingelast.
Thans terug naar het uitgangspunt: de algemene opmerkingen van Strengholt.
Als laatste haal ik daaruit die omtrent de geboden attentheid van de lezer op de
puntdichttitels bij de beoordeling van Huygens' epigrammen als dichterlijk produkt.
Uit een brief van 1657 blijkt dat een voorwaarde van een goed epigram is dat ook
in de titel beknoptheid bereikt is (Strengholt, 193-4). Van het streven daarnaar
getuigen mogelijk enkele van de titelwijzigingen van handschrift naar druk die in de
Meteorologia te zien (en door Worp aangewezen) zijn. Van de zes te signaleren
wijzigingen verlengen er een tweetal de titel tot een ‘terminus technicus’. De overige
5
bekorten die, of handhaven de gegeven lengte (één).

II. Het voor-werk; de titel
Na deze inleidende opmerkingen dan nu allereerst aandacht voor Titelpagina, en
‘voorwerk’, te weten, de eerste brief, en de twee opdrachtgedichten.
a. Het hoofdwoord van de titel luidt dus Meteorologia. Dat is niet hetzelfde als,
maar roept wel de herinnering wakker aan Aristoteles' Meteorologica. Huygens
kiest, dunkt me, zorgvuldig de eerste der hier genoemde termen: zijn teksten zijn
een ‘spreken over dingen in de lucht’, en géén ‘verslagen van studie van
verschijnselen aan de hemel en in de atmosfeer’, een adequate vertaling van
Aristoteles' titel.
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Overigens roept niet alleen de sterke gelijkenis van het hoofdwoord uit de titel de
Huygens-lezer hier Aristoteles in herinnering. Nog explicieter doen dat het direct
volgende adjectief ‘peripatetica’, en daarna het ‘adversum Aristotelem’. Het adjectief
houdt uiteraard een allusie in op Aristoteles' wijze van onderricht. Tegelijk zal het
duiden op de wijze van ontstaan van de epigrammen: niet thuis in 's-Gravenhage,
maar op reis, ‘wandelend’ nabij 's Prinsen kampement. Een allusie die voor de eerste
lezer ervan, Barlaeus dus, gegeven zijn kennis van Huygens' handel en wandel,
duidelijk was, en wellicht tevens inhield dat wat volgde uit de in die omstandigheden
gebruikelijke ‘kortademige’ epigrammen zou bestaan. Wat de aanduiding van de
aard van het geheel, ‘gericht tegen Aristoteles’, precies inhield kon hem evenmin
als ons, direct duidelijk zijn. Het enige wat te verwachten viel was dat er de ‘dingen
in de lucht’ aan de orde worden gesteld die Aristoteles in zijn Meteorologica
behandelde. Daarvan was Barlaeus goed op de hoogte. De meeste van de
hedendaagse lezers van Huygens, zelfs van déze Huygens, zullen dat wel niet zijn.
Op zijn gunstigst weten ze dat Aristoteles' weerkunde ánders is dan de hedendaagse
meteorologie, en niet alleen qua methode, maar ook qua objecten.
Een moderne Inleiding tot de meteorologie voor de geïnteresseerde leek omschrijft
deze als ‘een exacte wetenschap die globaal kan worden gezien als toegepaste
natuurkunde, gericht op het begrijpen van de processen welke zich afspelen in onze
dampkring en die tezamen het “weer” uitmaken’ (Schmidt, 1967, 7). De term ‘weer’
dient te worden begrepen als ‘dat samenspel van op een bepaald moment en een
bepaalde plaats heersende meteorologische factoren dat een merkbare invloed
uitoefent op de mens die eraan is blootgesteld of eventueel zou zijn blootgesteld’
(Schmidt, 1967, 11). Combinatie van een en ander leidt wel tot een cirkeldefinitie,
maar daarom hoeven we ons hier niet te bekommeren. Het gaat mij er alleen om,
duidelijk te maken dat de hedendaagse weerkunde slechts handelt over fysische
processen in de dampkring met een merkbare fysische uitwerking op de mens. In
de huidige meteorologie komen dus bepáálde verschijnselen die aan de hemel
zichtbaar zijn, niet voor, ófwel omdat ze buiten de atmosfeer voorvallen, ófwel omdat
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ze geen merkbare fysische uitwerking op de mens uitoefenen. Tot de éérste categorie
horen: alle astronomische fenomenen als sterren, en hun straling, hun schijnbare
beweging dank zij de hemel-‘wenteling’, de loop van de planeten (de maan incluis),
de kometen; tot de tweede: de meteoren (zgn. vallende sterren), poollicht (aurora
borealis, australis). Welnu, de meeste van de hier genoemde objecten van onderzoek
van de hedendaagse astronomie en geofysica krijgen in Aristoteles' boek enige
aandacht. De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat van sommige ervan
Aristoteles dacht dat ze zich in de atmosfeer afspelen. Daarnaast is, om met de
inleider van de Loeb-editie van Meteorologica te spreken, het behandelen van
onderwerpen als noorderlicht (poollicht), de melkweg, aardbevingen en de zee, die
thans in de geofysica, de astronomie, de fysische geografie en de oceanografie hun
plaats vinden, typerend voor het stadium van ontwikkeling der natuurwetenschappen
ten tijde van Aristoteles. Daarin waren genoemde disciplines nog niet volledig
afgesplitst van de alomvattende natuurfilosofie (Lee, 11).
De Meteorologica maakt een begin met het verslag van de veranderingsprocessen
in de vier elementen. Van die processen had Aristoteles de algemene
grondbeginselen neergelegd in het binnen de serie van zijn natuurkundige werken
direct aan Meteorologica vooraf geprojecteerde boek ‘Over het ontstaan en vergaan’
(De Generatione et Corruptione). Het zal bekend zijn dat de bedoelde elementen
zijn: Aarde, Water, Lucht en Vuur, waarbij nadrukkelijk vastgesteld moet worden
dat het Vuur volgens Aristoteles beneden de siderische regionen aanwezig is. Binnen
zijn systeem is in de Meteorologica géén plaats voor bespreking van fenomenen in
de siderische, de etherische regionen. Tóch spreekt hij over de Melkweg, zeggen
wij (met nadruk op tóch). Ten onrechte: voor hem is dat nu juist ook een atmosferisch
verschijnsel. De vaste sterren evenwel krijgen zijn aandacht hier in het geheel niet.
Wel weer daarentegen de kometen. Want ook deze zijn in zijn visie atmosferische
fenomenen, anders dus dan wij weten dat in de fysische werkelijkheid het geval is.
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Huygens nu noemt, zoals we gezien hebben, zijn Meteorologia zowel peripatetisch
als tegen de Filosoof gericht.
Is nu het peripatetische van Huygens' Meteorologia dáárin gelegen, dat hij alleen
onderwerpen aan de orde stelt die ook in Aristoteles' Meteorologica besproken
worden? Eén blik op de titels van de 47 epigrammen maakt duidelijk dat dat niet
het geval is (zie Bijlage I). Liefst 20 ervan voeren in de titel een object dat de
aandacht van de Griek hier niet heeft gehad: twee handelen over de zon (32, 35),
vier over de maan (9, 10, 11, 34), één over een planeet (30), drie over sterren (12,
13, 47), en er is een tiental waarin namen van dieren en zaken het hoofdwoord van
de titel uitmaken (4, 5, 6, 14, 44, resp. 7, 8, 18, 39, 46). Het lijkt erop dat het
peripatetische de gesignaleerde letterlijke betekenis moet worden toegeschreven,
en de allusie op de gelijkenis met de wetenschap van de Griek, een ten minste
gedééltelijke misleiding is: allusie-illusie?
Behalve de titel en de paradoxale bepalingen erin, prijken op de titelpagina nog
twee mededelingen. De eerste luidt, in vertaling: ‘Tot nog toe onbegrepen taken /
functies der goden (of - in even valide weergave in het Nederlands godengeschenken)’. Mij dunkt dat deze de aankondiging is van een hier aangeboden
nieuwe interpretatie van de beschreven meteoren, als de godengeschenken die ze
zijn of in de functies die ze hebben: het onbegrip dat er tot nu toe omtrent heerst,
zal worden opgeheven. Het badinerende karakter van de belofte - met zijn
onwetenschappelijke introductie der goden - zal ieder duidelijk zijn.
En dat alles, zo geeft de tweede mededeling te kennen, gebeurt ten behoeve van
en als eerbetoon aan de Filosoof en Dichter Caspar van Baerle. Op die twee titels
stelde, zo weten wij, zo wist allicht Huygens ook, Barlaeus bijzonder prijs. Zijn
opdracht van de tweede bundel Poemata getuigt ervan. Twee zaken, zo zegt hij
daarin, behagen hem uitermate: de filosofie en de dichtkunst. En van alle titels en
waardigheden zijn de benamingen filosoof en dichter de hoogste (Jonckbloet,
329-330). Hem dus wordt deze natuurfilosofische poëzie opgedragen. Van een
dichter die anders geaard is dan hij, poëzie die zich richt tegen zijn leermeester in
de natuurfilosofie.
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Het verschil in latijnse poëzie van beide vrienden heeft Barlaeus in die opdracht der
Poëmata zelf aangeduid. Huygens bemint, ‘in carmine’ zegt hij daar, de ‘puncta’ en
de ‘momenta’, terwijl hijzelf voorliefde koestert voor ‘lineas’ en ‘tempora’. De hier
gebezigde beeldspraak maakt onderdeel uit van een trits vergelijkingen waarin
Mathesis, Physica en Arithmetica materiaal aanreiken voor de karakterizering van
de verschillen tussen beide poëten: ‘puncta’ tegenover ‘lineae’, ‘τὸ νῦν’ tegenover
‘tempus’, en ‘unitas’ tegenover ‘numerus’.
Draagt Huygens Barlaeus nu niet dáárom een gevarieerde reeks op van puntige
en korte, één gedachte formulerende ‘carmina’, en geen veelheid van gedachten
binnen één, in tijd en schriftuur, uitgebreid dichtwerk?

Aanleiding tot het ontstaan van de reeks?
Slechts één auteur heeft in de secundaire literatuur iets gezegd over de aanleiding
tot het schrijven van Meteorologia. Smit, in zijn al aangehaalde Huygens-biografie,
veronderstelt voorzichtig dat Huygens ‘waarschijnlijk’ op het idee van zijn
peripatetische meteorologie gebracht werd door een redevoering van Barlaeus van
11 februari 1636 over de wonderen des hemels (Smit, 190). Hij verzuimt evenwel
deze hypothese nader te funderen, bijvoorbeeld door iets mede te delen over die
rede. Dat zal hem als een te verre afdwaling in details zijn voorgekomen, te ver
buiten het kader van zijn ‘redelijk leesbaar verhaal voor de gemiddelde lezer’ (Smit,
7). Voor ons geldt zo'n overweging niet, en het komt me voor dat het van belang is
om deze enige suggestie in de literatuur omtrent de aanleiding tot het ontstaan van
Meteorologia op zijn waarde te toetsen.
Als hoogleraar aan het Athenaeum Illustre sprak Barlaeus op 27 februari 1634
ter opening van zijn colleges over Aristoteles' Metaphysica een rede over ‘het zijn’
uit. Ziet men nu vermeld dat hij in 1635 De anima uitspreekt en op 11 februari 1636
De coeli admirandis dan mag men vermoeden dat hij in die jaren achtereenvolgens
De Anima en De Coelo ging behandelen. Of het eerste vermoeden juist
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is, heb ik niet nagegaan. Het tweede is echter onjuist. In 1636 immers meldt
Barlaeus, in een brief van 6 maart aan Huygens, dat hij ter introductie van de
Physica-voorlezingen zijn rede De Coelo heeft gehouden (Worp, Briefw., 153).
Enkele exemplaren ervan (in druk) stuurt hij zijn vriend toe om ze onder de vrienden
te doen verspreiden. Niet dus Aristoteles' De Coelo, maar diens Physica is in 1636
zijn onderwerp geweest. Een logische ordening van Aristoteles'
natuurwetenschappelijke werken - die correspondeert met de traditionele ordening
ervan sinds de editie van Bekker (1831) - levert de volgende reeks: Physica, De
Coelo, De Generatione et Corruptione, Meteorologica etc. (Delfgaauw, 43).
De Meteorologica staat hierin zo ver als mogelijk is verwijderd van de fundamentele
Physica aan het begin van de reeks over wat wij de onbezielde natuur noemen.
Waarom nu Huygens vanuit de inleidende rede tot de behandeling van de Physica
tot het idee van zijn Meteorologia zou zijn gekomen, is zo niet duidelijk. Dat wordt
het ook niet bij en na lectuur van De coeli admirandis. Wie zich, bescheiden als
7
Tesselschade, aan kennisneming ervan via een vertaling zet, ziet, conform zijn
verwachting, hoe Barlaeus hier volledig Aristotelisch spreekt. Dat wil zeggen: hij
behandelt erin alles wat Aristoteles astronomisch noemt, en strikt gescheiden houdt
van meteorologische verschijnselen van worden en vergaan die zich beperken tot
het ondermaanse, de gebieden gelegen beneden de regionen die we eerder de
siderische noemden. Er moet één uitzondering worden gemaakt. Interessant, maar
toch niet verrassend. Barlaeus spreekt immer wél over wat Aristoteles als een
atmosferisch verschijnsel beschouwd heeft (en dus in zijn Meteorologica behandelt),
maar waarvan wij, sinds Tycho Brahe, weten dat het zich in het bóvenmaanse
afspeelt - reden waarom wij het binnen het domein van de astronomie plaatsen: het
verschijnsel van de ‘staartstarren’. Niet verrassend: Brahe's boek over de komeet
van 1577 was geruchtmakend - en mogelijk extra goed bekend in de stad van W.J.
8
Blaeu, eind 16e eeuw enige tijd leerling van en bij Tycho Brahe....
Het kan duidelijk zijn, denk ik: Het is niet ónmogelijk dat Huygens op het idee
gekomen is zijn Meteorologia te schrijven na lectuur
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van De coeli admirandis. Maar dan alléén maar met het plan zelf datgene te
bespreken wat Barlaeus daarin niet aan de orde gesteld had: de ‘wonderen des
hemels’ uit het ondermaanse, uit het rijk van ontstaan en vergaan, het rijk der
overgangen van het ene element in het andere, in één woord, uit het rijk der
metamorfosen. Niet onmogelijk dus, wel onwaarschijnlijk, lijkt me. Zou er geen
directer aanleiding voor zijn werkje te vinden zijn? Voordat ik daarop een antwoord
ga zoeken, in en buiten het boekje, lijkt het me wenselijk onze lectuur van het
voorwerk tot een goed einde te brengen.

Rest van het voorwerk; motto's, opdrachtbrief, -gedichten
b. De keerzijde van de titelpagina geeft twee motto's, toegeschreven aan ‘Horat.’
resp. ‘Senec.’ Het eerste luidt:
Vates recludens, immeritus mori,
Verum negata tentat iter via.

Dat lijkt veel op, maar is niet gelijk aan dit tweetal verzen uit Horatius' 2e Ode uit
zijn 3e Odenboek (vss. 21-22):
Virtus recludens immeritis mori
Caelum, negata tentat iter via

Huygens' memorie bracht hem dus in de zin: ‘Een ziener, die niet verdient te sterven
omdat hij de waarheid onthult, tracht een verboden weg te begaan’. Tenminste, als
dit motto door Huygens is ‘verzorgd’. Worp heeft het in het handschrift (en ook ik
heb het daar) niet opgemerkt.
De aan Seneca toegeschreven tekst is:
Etiam nos aliquid faciamus animose,
Simus inter exempla

en zegt dus: ‘Laten ook wij moedig iets maken, zijn temidden van voorbeelden [nl.
óók voorbeeld]’. Ook hier heeft Akkerman de bron aangewezen: Ep. 98.13 luidt,
praktisch identiek, ‘nos quoque aliquid et ipsi faciamus animose; simus inter exempla’.
Alleen het tweede motto wordt door Worp (naar het handschrift) in licht andere
9
vorm - zoals Huygens zich het zonder bron erbij
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herinnerde? - vermeld, als een marginale in het handschrift, naast de tekst van
Dogmata scrutanti, het eerste opdrachtgedicht, van 10 oktober. In het licht van dat
gedicht is Seneca's woord duidelijk. De eerste drie verzen spreken over Stagira een al op 6 oktober gebruikte vorm waarmee Huygens via een metonymia Aristoteles
(de man uit Stagira) aanduidt -, over de Samio senex, de oude van Samos, dat is:
Pythagoras, en de aves Batavae, de Bataafse voorouders, waarmee duidelijk lijkt
wie de exempla zijn waarbij de dichter zich wil (doen) rekenen. Beide citaten zouden
dan zeggen dat hij als een vates, gaande langs onbekende weg, op ‘voorbeeld’ van
vreemde en eigen wijzen, zijn lezer nadert, met zijn van moed getuigende
onthullingen.

c. De opdrachtbrief
De opdrachtbrief is gericht - zoals reeds bekend is - aan Barlaeus. Hij, en ieder die
min of meer diens gelijke is in kennis van de (neo-latijnse) literatuur, kent
hoogstwaarschijnlijk nog àndere voorbeelden van schrijvers over Meteorologia dan
de hier genoemde. Een Pontanus van wie in 1505 postuum te Basel in zijn Opera
een Meteora. Liber unus - in ruim 1600 verzen - verscheen en een Baif, met zijn
Premier des metéores (1567), een Habert, en zijn Les trois Liures des météores
(1585), een Fromondus, wiens Meteorologica in zes boeken in 1627 te Antwerpen
10
het licht zag, om me hier te beperken tot werken van vóór 1636. Zij betraden met
hun werken, die mogelijk ook Huygens bekend geweest zijn, evenwel bekènde
wegen, van vorm èn inhoud. Dat Huygens, op ‘onbekende weg’, ze gebruikt of
nagevolgd heeft, lijkt onwaarschijnlijk. Een reeks van ‘schertsende epigrammen’ is
geen leerdicht, en onder de voorbeelden - qua inhoud? qua vorm? - die hij zelf,
zoals we zojuist gezien hebben, noemt, figureren als groep de Bataafse
voorouders...Leert de brief over een en ander meer? Laten we zien. De tekst luidt,
in Akkermans vertaling:
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24 oktober, in het kamp te
Sprang 1636
Aan Barlaeus,
Terwijl een duisterling die te onpas vrije tijd heeft, zeer geleerde Barlaeus,
je kwelt (ik begrijp nog niet waarom je dit zo hardnekkig voor mij verborgen
hebt gehouden, tenzij je in mij die anonymus vermoedt) kwel ik mijzelf in
het leger en, ziedaar, oefen mij nu met jou. De geest dringt naar nieuwe
dingen. Ik had lust van de weg af te dwalen en de natuur temidden van
haar grootsheid voor de gek te houden. Oordeel jij met welk succes, en
spaar mijn ongehoorde waaghalzerij niet. Het gaat om een werk van een
paar dagen, en gemaakt te velde; trouwens wat voor ‘werk’ eigenlijk? Het
waren vrije dagen voor mij, geplukt, terwijl ik 's middags naar buiten trok,
te voet of te paard, zoals mijn gewoonte is.
Let goed op, als het al zoveel moeite waard is, of ik voldoende to the
point, en elders voldoende geestig of spits heb gespeeld. Soms heb ik
me afgetobd met een mooi ogende inval van een paradox. Met sommige
[epigrammen] was ik gauw klaar. De woorden in ieder geval schikten zich
naar het voorziene onderwerp zo overvloedig mogelijk en als in een
stortvloed, toen mijn inspiratie eenmaal gewekt was. Ik heb met zorg
getracht passende, Latijnse woorden, ja een compacte en gespierde stijl
te gebruiken, met behoud, zoveel als mogelijk was, van het karakter van
ieder onderwerp. Ik vroeg je [het resultaat] niet te sparen. Spaar echter
wel de schrijver die hier verstoken is van de hulp van boeken, aan het
hof verkeert en druk bezet is. Door zo iemand kan, daar is men het over
eens, geen ding goed beoefend worden, geen welsprekendheid, geen
vrije wetenschappen, zoals je gelezen hebt bij een filosoof die, als men
de Spanjaarden hoort, aan Aebutius Liberalis zeven boeken Over het
gifmengen heeft geschreven, want dit wrede volk geldt vergiftiging als
een begiftiging, en als de omstandigheden een gruwelijke daad vergen,
wordt het gif gemengd door een vergissing van de tong. Heb mij lief en
vaarwel, jij en de vrienden Vossius, Vicquefortius, Vondel en als hij niet
buiten de stad is, de zeer beschaafde Hooft.
11

Sprang, te velde 24 oktober 1636.
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De openingszin alludeert op Vedelius, een Deventer theoloog die op onverkwikkelijke
wijze opponeerde tegen Barlaeus in verband met diens lofdicht voor een werk De
creatione mundi problemata xxx, van de ‘humanist’ onder de Amsterdamse Rabbijnen
van die dagen, Menasseh ben Israël. Vedelius' anonieme pamfletten beschuldigden
Barlaeus van o.a. socinianisme, en bezorgden deze de moeilijkheden waarvan Smit,
naar we boven hebben gezien, gewaagde, toen hij de Meteorologia-opdracht als
‘een moreel steuntje’ kenmerkte (Smit, 190). De tweede en derde zin zijn voor ons
op dit moment het interessantst. Die tweede is in zijn geheel een citaat, ook wel zeker in zijn oorspronkelijke vorm: In nova fert animus - herkenbaar voor
hedendaagse niet-classici. Huygens immers haalt hier de inzet aan van Ovidius'
Metamorfosen. Daarmee zal hij twee doelstellingen gehad hebben. De eerste, meest
evidente, is natuurlijk: aandacht vragen voor het nieuwe van zijn met en in de brief
aangeboden werkje. De tweede: een speelse verwijzing naar de inhoud van de
Meteorologia: beschrijving-verklaring van de metamorfosen der elementen waarin
- het is hiervoor al gesignaleerd - naar klassieke opvatting, de leer der meteorologie
bestaat.
De derde zin vat het beeld van de weg uit het tweede motto weer op. Opnieuw
dus aandacht voor het nieuwe: de schrijver dwaalt van de traditionele weg af, en
belooft voor-de-gek-houderij: aankondiging van het schertsende element.
In de zin die dan de beginalinea afsluit, is sprake van de ontstaansgeschiedenis.
Ze bevestigt ons vermoeden omtrent de betekenis van het peripatetische uit de titel;
en relativeert misschien het belang van het geheel, door de ontstaanstijd te
minimaliseren. Uit Worp weten we overigens dat ‘een paar dagen’ een
understatement moet heten: de reeks ontstond immers in werkelijkheid in een 25-tal
dagen verspreid in de periode van 6 september tot en met 24 oktober. De afsluiting
met weer een citaat, nu uit Horatius' Satire I, 9 - naar Burger's opmerking ‘de
geestigste van alle’, - moet, lijkt me weer een dubbel doel dienen: opnieuw aandacht
vragen voor het peripatetische (Horatius' kader van dit gedicht is een wandeling in
Rome), en voor het geestige van de puntdichten.
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De eerste eis eraan te stellen, is, blijkens de volgende alinea, nu juist het ‘to the
point’-zijn ervan; vervolgens ook het geestige, het speelse. Deze tweede eis heft
blijkbaar, getuige het ‘elders’ (alibi), die van het zakelijk zijn op, of maakt minstens
haar minder stringent.
Dat zulk een puntdicht soms tijdrovend is, blijkt uit wat volgt, de passus over het
zich aftobben bij de vormgeving der hem ingevallen paradoxen.
Maar er zijn er die snel tot stand zijn gekomen. Te bezien in hoeverre Huygens'
zorg (die daarna ter sprake komt) voor passende woorden (het decorum) en voor
de brevitas, gunstige resultaten heeft opgeleverd, lijkt me werk voor neolatinisten.
De brief wordt ten einde gevoerd met een captatio benevolentiae. Daarin wordt de
aandacht van de beoordelaar gevraagd voor schrijvers gebrek aan instrumentarium
zo te zeggen: te velde is hij verstoken van boeken, verkeert hij aan het hof dat hem
geen tijd voor lectuur gunt, en is hij ook overigens druk bezet. Een citaat uit Seneca
wijst op de communis opinio terzake zodat Barlaeus van hem, Huygens, in het
aangebodene, dus geen welsprekend geformuleerde vrije wetenschapsbeoefening
mag verwachten die als goed beoordeeld mag worden...Het grapje over de uitspraak
door de Spanjaarden van de b als een v, werkt uiteraard alleen in het latijnse
origineel; het lijkt me stof voor een goed, en hatelijk, epigram op de Spaanse lapsus
linguae; waarom het hier gedebiteerd wordt, is - als men géén genoegen wil nemen
met de verklaring: een inval bij de herinnering aan de titel van een ander werk van
de geciteerde auteur, nl. De beneficiis - mij niet duidelijk. Het doet er in ons verband
ook niet zo veel toe. Tenslotte, dat hier Seneca aangehaald wordt, zal deze, afgezien
van zijn grote populariteit, te danken hebben aan de autoriteit die hij in dezen bezit,
op grond van zijn beoefening niet alleen van de literatuur, maar ook van de liberales
disciplinas, getuige zijn Naturales Quaestiones, waarin ook meteorologische
onderwerpen hun plaats gekregen hebben.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

101

d. De opdrachtgedichten
Het eerste dateert als gezegd van 9-10 oktober, het tweede van de 18e van die
maand. Wat op 6 september begonnen schijnt als een reeks van losse, speelse
epigrammen, blijkt ten laatste op 9 oktober uitgegroeid tot een puntdichten-‘gezin’,
waarvan de later gekomene hun bestaan te danken hebben aan de eerste twee,
alle, en naar blijkt ook nog daarna volgende, bestemd voor Barlaeus.
In Akkermans prozavertaling, hier voor het gemak van de lezer over de versregels
verdeeld, luidt het eerste:
1 Van de leerstukken die Stagira bij het vorsen nauwelijks heeft opgespoord,
Die de Oude van Samos zelfs in de droom niet heeft gezien,
Bij onze haard en voorouders passend, en bij de Bataafse vrijheid,
Of, als je liever wil, de Bataafse eenvoud, (daarvan) spreek ik.
5 Wie van de Ouden, wie van u, Romeinen, wie van u, Grieken,
Zou mijn vrije nek onder het juk van uw kunstverstand kunnen
brengen?
Terwijl ik dit op lichtzinnige wijze probeerde, is me per ongeluk een
mannelijk
Woord ontglipt en heeft met een brutale angel gestoken.
Een weker, als tweede is gevolgd,
10 En als van het zwakke geslacht toen de dichter zijn ader wat slap
stond.
Hieraan zijn ontsproten op hen gelijkende kinderen in lange rij.
De man en de vrouw hebben nakroost gemaakt.
Ziedaar, een scherts is't, Barlaeus, dat het gevaar van een smalle
zeeëngte getart heeft,
En ook de razernij van het zomerse IJ doorzeild;
15 Deze boot gaat bij schilders en dichters aan het durven vooraf;
12
Volg haar, zij het laat, ik vergeef je.

Uit het handschrift blijkt, zoals ook Worp meldt, zonder ze precies aan te duiden,
dat de regels 7 t/m 12 in het op 9 oktober ontworpen gedicht, zijn ingevoegd op de
daaropvolgende dag. Toen is Huygens dus op het beeld van het gezin gekomen.
Het heeft naar mijn mening een ‘versierende’ functie, het ‘verfraait’ de mededeling
in de overige regels vervat. Akkerman vraagt zich af, en mij, of
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hier niet eerder sprake is van een illustratie van de ‘libertas’, opgevat als ‘candor’,
vrijmoedigheid, door de invoeging van een drastisch-volkse beeldspraak. Het gedicht
karakteriseert het aangebodene, en past het in de levenssituatie van de beide
vrienden, sinds hun laatste ontmoeting, in. De karakteristiek vindt men in de regels
1 t/m 6. De kern ervan luidt: Van leerstukken spreek ik, in lyrische poëzie, van
leerstukken, van eigen, vrije, eenvoudige bodem, ternauwernood gezien door de
Stagiriet, [niet helemáál is hij er aan voorbijgegaan!] nimmer, zelfs niet in droom,
gezien door Pythagoras. Of minder omslachtig: Ik spreek hier over eenvoudige,
volks-wijsheid uit de Nederlanden omtrent meteoren, waarvan Aristoteles iets,
Pythagoras niets geeft; die wijsheden, leerstukken zijn vrij, los van de dwang van
een systeem; ze kunnen er niet in gepast worden, omdat de dichter dat niet wil, en
het juk van Griekse of Romeinse ingenia zijn nek niet bedwingen kan. Daarmee
wordt m.i. gedoeld op de oninpasbaarheid van de volkse weerwijsheden in
natuurfilosofische systemen van klassieke origine, en wordt het adversum Aristotelem
uit de titel verder verduidelijkt.
De afsluitende verzen zinspelen op de hierboven al vermelde watervrees van
Barlaeus, die immers de smalle zeeëngte (tussen Amsterdam en Waterland) en het
(bredere) Y ten oosten (en westen) daarvan onlangs, in de tweede helft van juli
1636, niet durfde bevaren. In margine bij vs. 14 wordt namelijk naar (de epigrammen
van Huygens daarover, opgenomen als) het tweede boek der Momenta Desultoria,
verwezen. De epigrammen - zo lijkt me de hier gegeven suggestie - bereiken
Barlaeus van over het water. Dat zal wel het water van de Biesbosch en/of de zgn.
grote rivieren zijn. Of speelde Huygens tevens met de idee ze via Hooft te sturen?
Zo ja, dan is dàt in het latere stadium van toezending, toen de reeks voltooid was,
niet volvoerd. De begeleidende brief immers neemt tenslotte afscheid van óók Hooft
‘als hij niet buiten de stad is’. In de laatste regels van het gedichtje speelt Huygens
verder met dat over het water komen: de scherts, dat zijn de epigrammata jocosa,
is een boot die ‘bij schilders en dichters aan het durven vooraf gaat’, in het
oorspronkelijk praeit audendo Pictoribus atque Poëtis. Hoor ik hier ten onrechte een
echo van Horatius Ars Poetica vss. 9-10: pictoribus
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atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas? Zoniet, dan meen ik dat
Huygens hier Barlaeus uitnodigt tot gelijke dùrf: schertsende schilderende poëzie,
aan de zijne gelijkwaardig, te zenden. Hierbij interpreteer ik, anders dan de contekst
van Horatius' regels vereist - vandaar dat ik van slechts een echo spreek - ‘schilders
en dichters’ als een hendiadys, aanduiding van wat Huygens en zijn adressant beide
zijn: schilderende poëten, die scherts laten voorafgaan aan ernstiger werk.
2. Acht dagen later ontstaat een tweede opdrachtgedichtje, beginnend Censor
severae. Akkerman vertaalt het aldus:
Censor van een strenge waarheid; scheidsrechter,
Streng, van het onware; de fabelvertellende
Dichter, verdraag (hem); weinig tijd is er voor de dingen die gezegd
moeten worden,
Weinig voor de dingen die gehoord moeten worden; noch scherts die
de waarheid,
Noch woorden (die haar geweld aandoen), ken je. Zo nu eenmaal
Is het leven, Barlaeus, zo is het lang geleefd:
Men schept behagen in valse schijn, de waarheid kweekt haat,
Bedriegen of bedrogen worden willen de mensjes;
13
Geneigd tot het onware, walgen ze van het ware.

Het lijkt me één - als ik het in dit verband zo mag zeggen - lange verontschuldiging,
al kort in het slot van het eerste opdrachtgedicht aangeduid, voor het fabuleuze,
schertsende, onware karakter van het opgedragen werkje, dat van de lezer kostbare
tijd vraagt, beter aan noodzákelijke dingen te besteden. Er valt overigens een
moeilijkheid te signaleren naar aanleiding van Censor severae. En dit op basis van
een vraag van Akkerman en een noot van Worp. Die vraag, gesteld bij de vertaling
in het Nederlands, is: ‘Waarom zou dit gedicht (het enige in iambische senarii) een
opdracht van de Meteorologia zijn?’ Een antwoord kan luiden, en dat lijkt afdoende:
14
omdat het als zodanig in de Momenta Desultoria is opgenomen, en in de tweede
druk gehandhaafd. Op basis daarvan kan men het globaal interpreteren als zojuist
weergegeven is. Maar er is zoals gezegd méér: Worp geeft in zijn uitgave van
Huygens'
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Briefwisseling een in dit verband interessante noot (Worp, Briefw., 204).
Huygens schrijft nl. op 13 oktober aan Wicquefort en meldt in die brief dat Barlaeus
niet van zich laat horen. Nu sluit hij bij zijn brief een versje in dat geschreven werd
naar aanleiding van Barlaeus' tweede epigram over ‘de kwestie’, dat is de polemiek
met Vedelius, waarvan hierboven al even sprake was. Dat versje, van Huygens
voor Barlaeus dus, localiseert Worp in zijn noot bij die brief aan Wicquefort, in:
Gedichten III, pag. 22. Op die bladzijde nu staat als énige epigram tot Barlaeus
gericht: Censor severae! Is dit inderdaad het bewuste gedicht, dan lijkt het niet door
Huygens bedoeld als opdrachtgedicht voor Meteorologia, en zal het poeta uit r. 3
mogelijk op Vedelius betrekking hebben, en weergegeven moeten worden met
‘verzinner’, ‘maker’ van fabels, onware verhalen (betreffende Barlaeus). Dan moet
overigens ook opgemerkt worden dat de datering ervan bij Worp niet juist is, en met
een vijftal dagen vervroegd moet worden: de brief waar het originele versje bij in
gesloten werd, dateert immers van 13 oktober. Het opnemen ervan in Momenta
Desultoria als opdracht-gedicht van de Meteorologia zou dan toe te schrijven zijn
aan een vergissing van Barlaeus, die het temidden van de ook van Huygens
ontvangen epigrammen van ‘zijn’ Meteorologia aantrof, en als dedicatie ervan
interpreteerde. Gebeurde dit ten onrechte, dan volgde Lodewijk Huygens, bij de
verzorging van de tweede druk, hem daarin. Voor geen van beiden bleek in elk
geval de door Akkerman gesignaleerde formele afwijking van de rest der gedichten,
een signaal of bezwaar. Het geheel overziende lijkt het me tóch waarschijnlijker dat
Worp zich in zijn noot vergist heeft, en er op 13 oktober van een ander epigram voor
Barlaeus sprake is dan Censor severae.

III. Het hoofd-werk
Met het epigram over Regen na zonnegloed, van 6 september, in Heusden, begint
dan het hoofdwerk, de reeks van 47 meteorologische puntdichten.
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a. De reeks in zijn geheel
Bekijkt men de reeks in zijn geheel, dan kan opvallen dat van die 47 er 12 met een
vragende zin beginnen. Negen daarvan vindt men in de eerste 25, waarvan de
eerste vier ertoe behoren. De nummers 1, 2 en 3 beginnen met hoe-vragen, en
lijken ontstaan naar aanleiding van toen voorgevallen weersverschijnselen. Eind
augustus, begin september kan heel gemakkelijk een weertype optreden met 's
morgens zon en, met winden uit de zuid- tot zuidwesthoek, flink stijgende
temperatuur, waarbij in de loop van de middag onweersstoringen ontstaan of uit
Frankrijk worden aangevoerd, met flinke regenval in de avonduren. Na het naar het
noordoosten wegtrekken van zulke buiencomplexen, begint dan de volgende dag
weer met veel zon, en herhaalt zich, bij gelijkblijvende algemene weersituatie, het
weer van de vorige dag. Als zo'n situatie zich heeft voorgedaan, dan kan Huygens
door mensen uit zijn omgeving, die hem kenden als man met veelzijdige interessen,
óók op natuurfilosofisch gebied, de vraag voorgelegd gekregen hebben die hij in
Regen na zonnegloed stelt, en beantwoordt. Of acht men het onwaarschijnlijk dat
de dichter zo schertsend op een serieuze vraag van anderen ingaat, dan kan men
de algemeen gestelde vraag: De vraag luidt, Quaeritur, ook aan zichzelf gericht
veronderstellen.

Aanleiding tot ontstaan van de reeks
Hiervóór heb ik mijn twijfel uitgesproken aangaande de suggestie voor het ontstaan
van Meteorologia, nl. in verband met Barlaeus' rede De Coelo. Ik heb toen beloofd
te zoeken naar een mogelijke directer aanleiding tot het schrijven ervan (en van dat
zoeken verslag te doen). Het lijkt daarvoor op dit moment de geschikte gelegenheid.
Welnu, het is waarschijnlijk dat zich in september 1636 de zojuist summier geschetste
weersituatie in Nederland heeft voorgedaan. Op mijn vraag naar gegevens over het
weer in zuidelijk Nederland indertijd, zond de heer H. Timmerman van de
Meteorologische Dienst van het KNMI mij gegevens, afkomstig uit Afdeling III
(Klimatologie) van dat Instituut. Het zijn de enige officiële die men er kent; ze hebben
betrekking op het weer te Kassel. Er blijkt
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uit dat daar toen in september overheersend zuidwestwinden woeien (ZW 39%, W
17%, NW 15%, overige windrichtingen 29%); het weer was onbestendig, er waren
veel dagen met regen. ‘Waarschijnlijk ook in Nederland geen mooie
septembermaand’ (brief dd. 24-XI-1981). Eerder, zo luidt mijn conclusie, dan in
Barlaeus' rede van een achttal maanden voordien, lijkt mij de aanleiding tot de reeks
meteorologische epigrammen, waarvan de eerste concrete vragen lijken te
beantwoorden, te liggen in het wisselvallige weertype dat heerste ten tijde van het
neerschrijven van die eerste schertsende, verklarende puntdichten.
Ter kennismaking citeer ik hier het eerste drietal. Het allereerste behoeft na het
voorgaande geen commentaar meer. In vertaling luidt het:

Regen na zonnegloed
De vraag luidt hoe het kan dat de dag, door Phoebus met
uitzinnige gloed geroosterd, in de regen van de avondstond heeft
gebaad.
De verklaring die zich aandient: denk maar dat de hemel, toen hij
met grote inspanning wilde lachen, de tranen in de ogen zijn
gesprongen.

De nummers twee en drie zijn kwatrijnen over Avond- en Ochtendrood. Het zijn de
eerste die jongleren met weerspreuken van het volk. Met betrekking tot de
prognostische waarde van de Rubor vespertinus - overigens niet eenduidig, zoals
zo vaak het geval is bij volkse weerwijsheden - hebben we hierboven Hooft al
gehoord. Die zei: ‘Deze roode avondtstondt belooft ook eenen schoonen morghen’
In de van waterdamp verzadigde lucht krijgt, door het wegtrekken van het
buiencomplex, de zon gelegenheid nog even te schijnen, en die schijn is dan (extra)
roodgekleurd. In de geschetste situatie trekken de buien weg, of lossen in de
nachtelijke uren de buienwolken verder op, en begint de nieuwe dag met helder
weer. Dus kan Huygens het voorspellende teken duiden in de volgende
bewoordingen:
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Avondrood
Als in de vallende avond een donkere lucht onder een pikzwarte wolk als
het ware rood is gaan schijnen, hoe komt het dan dat zij rood is? Omdat
zij overtuigd is van schuld, kleurt zij vol schaamte en zegt uit zichzelf: ik
beloof plechtig dat ik in de zon van morgen helder zal zijn.
‘Des morgens de lucht rood / Des avonds plomp in de sloot’, citeert een werkje over
15
volksweerkunde (Dufour, 16) . Het is de wijsheid die door Huygens in zijn Rubor
matutinus wordt verklaard:

Ochtendrood
Hoe komt het dat de dag, die in de ochtend op het rozerood vierspan
van de dageraad geheel rood was, het in de avond in een kolkende bui
heeft doen regenen?
Zal niet wie 's ochtends dronken is en rood,
van welk vocht dan ook, de hele avond wateren?

Daarbij bedenke men dat dag, dies zowel de aanduiding van een tijdspanne zijn
kan als die van het daglicht. Klaarblijkelijk hing het ochtendrood in de werkelijkheid
van toen, zoals wel vaker, samen met de vrij hoge vochtigheidsgraad van de
atmosfeer in het algemeen. Tenminste even frequent is het ochtendrood een
aanduiding van mooi weer, eventueel ook niet gevolgd door avondlijke regen, nl.
als de opgaande zon roodgekleurd licht verspreidt tengevolge van de naar het
oosten definitief wegtrekkende bewolking van een frontale regenzone, die gevolgd
wordt door een groot gebied met mooi, droog weer, dat dan dus enige dagen duurt.
In de volgende drie puntdichten blijft Huygens zich occuperen met tekens in de
natuur die wijzen op komend régenweer: een symptoom van de concrete aanleiding
ertoe? Ik ben geneigd hierop met ja te antwoorden. De nummers vier, vijf en zes
handelen over de ‘Lage Zwaluw’ (Hirundo humilis), de ‘Eend die zich afspoelt’ (Anas
se proluens) en de ‘Klagende pauw’ (Pavo querulus). Deze zijn duidelijker nog dan
de drie voorgaande, echte volksweerkundige prognostica: Aristoteles behandelt dit
soort verschijnselen in het geheel niet, ze behoren immers tot het rijk van de levende
natuur, niet
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dat der elementen. Met nummer zeven introduceert Huygens verschijnselen aan
objecten uit de cultuur die reageren op toekomstig weer, en zo voorspellend zijn:
‘Gekraak in het binnenwerk’ (Crepitus operis intestini) - waarbij zowel crepitus als
intestinus in hun dubbele zin gebruikt worden - van een bouwwerk, naar blijkt uit
het in de eerste regel gebruikte murorum (robora); en ‘Gekrulde lamp’ (Lucerna
crispa). Dan keert Huygens terug naar natuurfenomenen, in de ordening in druk:
een drietal (nummers 9 tot en met 11) over verschijnselen ‘aan’ de maan: Luna
pallida, Luna rubicunda, Luna alba, één over sterren: Stellae scintillantes, gevolgd
door een speelse variant: In easdem, Amantis. Hij is dan, mijns inziens, inmiddels
afgeraakt van de directe aanleiding tot het beginnen met het schrijven van
weer-gedichtjes, het buiige zomerweer en de ‘waargenomen’ voortekens daarvan.
De gekrulde lamp immers voorspelt intense kou, zoals de fonkelende sterren doen
en daarvoor is het in september nog wat vroeg. Het komt me voor dat het plan om
een ‘volledige’ verzameling van weer-dichten te gaan schrijven, is ontstaan zònder
dat nog aan een opdracht ervan aan Barlaeus gedacht wordt. Daartoe lijkt me een
kleine aanwijzing te liggen in het laatstgenoemde epigram, waar de ogen van de
geliefde - heel traditioneel - sterren worden genoemd, maar blijkens de kapitale s
waarmee het Stellae aan het eind van de eerste regel is geschreven, op Huygens'
eigen Sterre gezinspeeld wordt. Immers, alleen eigennamen zijn tot nu toe binnen
de puntdichtregels van een hoofdletter voorzien, althans in het manuscript. In de
druk zijn vele extrakapitalen verschenen. Het gedichtje wordt zo een speelse inval
voor eigen gebruik, en lijkt zeker niet in de eerste plaats bedoeld voor Barlaeus.
Pas als hij het 23e epigram geschreven heeft, begint Huygens, op 9 oktober, naar
we al weten, aan zijn eerste opdrachtgedicht voor Barlaeus. Níet uit dat gedicht,
maar wèl uit het vervolg van de geschiedenis weten we dat het niet bij die 23
gebleven is; en óók uit het voornemen van Huygens dat hij in de al genoemde brief
van 13 oktober aan Wicquefort meldt. Kwam deze brief eerder ter sprake naar
aanleiding van het tweede opdrachtgedicht, nu verdient hij aandacht omwille van
de zinsnede waarin sprake is van de belofte ‘een honderd puntdichten’ aan Barlaeus
te zenden. Als de-
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ze toezegging, wat zeer waarschijnlijk is, betrekking heeft op de Meteorologia, kan
geconstateerd worden dat Huygens tot nauwelijks de helft van zijn voorgenomen
aantal is gekomen. Dat is ook wel begrijpelijk. Nadat hij in de epigrammen 14 tot en
met 23 allerhande verschijnselen in willekeurige volgorde heeft beschreven, waarvan
verschillende echte volksweerkundige spreuken bevatten, andere in het geheel niet
(bijv. Glacies (22), Sol, Stellae, Luna (23), Iris (24) - men ziet: twee over echte
‘meteoren’, een over astronomische verschijnselen, ook in Aristoteles' ogen) - schrijft
hij verder over zaken die variëren van ‘Planeet’, die blijkens de tekst erover met
geen volkse of peripatetische meteorologie verbonden wordt of is, en de
dag-nacht-wisseling (‘Dag.Nacht’, Dies.Nox), tot puur-astronomische fenomenen,
eens als wereld-schokkend ervaren, als de ‘Zonnevlekken’, Maculae solares zijn,
en echte meteoren, peripatetisch als ‘Een gaping’, Chasma, of volks als ‘Brandende
Lans’, Lancea ardens en ‘Lekkend Vuur’, Ignis lambens. Met andere woorden, wàt
hij ook maar in zijn herinnering roepen kon als atmosferisch-meteorologisch of aan
het uitspansel-waarneembaar, nam hij als stof voor zijn uit te breiden reeks. En die
raakte al gauw, in elk geval sneller dan hij dacht, voleindigd. Na voor de tweede
maal, en wel op 23 oktober, de sneeuw als onderwerp te hebben genomen - een
distichon nu, geplaatst, ook in de druk, na het kwatrijn van 1 oktober uit de eerste
helft (nummer 19) - schrijft hij nog diezelfde dag Iamque opus exegi, en blijkt dus
het geheel voltooid. Over dat gedichtje volgt hierna nog wat.

b. Enkele afzonderlijke gedichtjes uit de reeks
Even kwam hiervoor reeds het tweetal ter sprake dat handelt over de kleur van
ochtend- en avond-hemel.
1. Bij het eerste vers ervan, ‘Avondrood’, schreef Huygens in margine een door
Worp weergegeven maar niet gelocaliseerd grieks citaat. Dat blijkt het slot van
Mattheus, 16,2 te zijn, met invoeging van het daar direct voorafgaande ‘ge zegt’ (nl.
als het avond is geworden:) ‘Helder zal het zijn, rood is immers de hemel’. Het is
de énige keer dat Huygens in het Meteorologia-manuscript een bijbel-
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woord aanhaalt. Dat op het epigram over het ‘Avondrood’ dat over ‘Ochtendrood’
volgt zal mede bepaald zijn, of misschien ook wel primair, door Huygens' herinnering
aan die bijbelpassage. Matthaeus 16,3 toch geeft direct de volgende
volksweerspreuk, klaarblijkelijk, en begrijpelijk, ook in Palestina geldig: ‘En 's morgens
zegt ge, Heden zal er onweer zijn, rood toch is de droevige hemel’.
2. Het epigram nr. 6 over de Pavo heeft eveneens alleen in het handschrift een
marginale, waarvan de herkomst nog raadselachtig is. Het ‘wilde’ (fera) waarmee
de pauw in r. 1 ervan wordt gekarakteriseerd, krijgt als toelichting mee: Pauonum
quoque fera natura est, ontleend aan, schrijft Huygens: Inst. de Rer. diu. Worp geeft
de kanttekening uit het ms. wel, maar verklaart de bronaanduiding niet. Uit welk
boek herinnerde Huygens zich de zinsnede? Voor mij is dit ook nu nog een open
vraag...
3. Het enige epigram dat in het ms. nog een marginale heeft, is nr. 28 dat over
Bijzonnen (Parelij) handelt. Het is een regel (vs. 69) uit Ennius' Saturae (ook bekend
via Cicero's De Natura Deorum I, 35, 97) waarin te lezen staat ‘De aap, het
allerlelijkste beest, hoe lijkt hij op ons’. Het is de parallel van Huygens' Quam similis
Diuo est turpissima bestia, ‘Hoe gelijkend op de god is het lelijke beest’. Het epigram
nu draait om de waarneming dat bijzonnen, door de zon in ijle hoge wolken via
lichtbreking en -spiegeling opgewekt, in het algemeen snel verdwijnen. Dit gebeurt
doordat die wolken, veelal de voorste begrenzing van wolkenzones met eerst lagere,
later regenwolken, plaats maken voor die lagere. Bijzonnen zijn dus kortstondige
fenomenen. De gedachte nu is dat de zon door warmtewerking die ‘kinderen’ door
te grote koestering doodt. Daarin moet dan wel het tertium comparationis van ‘het
allerlelijkste beest’, en ‘de godheid’ (Phoebus, de zon) gezien worden. Was het
Huygens ergens uit de (literatuur en/of) folklore bekend dat de aap zijn jongen door
16
te innige verzorging doodt?
Uit een dergelijk epigram wordt óók duidelijk dat Huygens' meteorologie niet
peripatetisch is in de zin van: alleen maar gebaseerd op Aristoteles' weerkunde. In
de laatste wordt ruim aandacht besteed aan bijzonnen, en ook gewezen op hun
voorkomen in
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ochtend- en avonduren, met uitsluiting van het midden van de dag, en hun
regenvoorspellende aard. Niets van dit alles vindt men bij Huygens terug. Slechts
wordt gespeeld met het vluchtig karakter van het verschijnsel.
Evenmin is zo'n epigram duidelijk bepaald door de volkse weerkunde over de
betreffende meteoor. Die duidde bijzonnen vooral als voorzeggingen van politieke
strubbelingen, waarin prinsen om koninkrijken strijden (en veelal wijken moeten
voor de koning!, laat zich vermoeden). Zulke mededelingen kan men lezen in het
enige boek dat ik gevonden heb dat handelt over de, als vakwetenschap toen nog
niet bestaande, meteorologie in de renaissancetijd, gebaseerd op materiaal uit het
Engeland van die tijd. Het is Heninger's Handbook of Renaissance Meteorology
(Handbook).
4. Wie nummer 44 leest - het enige Meteorologia-epigram dat in de secundaire
literatuur (Bots, 420) in zijn geheel geciteerd is - zal accoord kunnen gaan met de
dáár eruit getrokken conclusie, nl. dat het een bewijs levert van Huygens' afwijzen
van de astrologie (in onze betekenis van dat woord). In vertaling luidt het:

Vliegende slang [draak]
Hier is, Astrologen, de kop, hier is de staart van de slang [draak].
Van jullie dromen ben ik niet onkundig, maar ik verdraag ze niet.
Vinden jullie dat een lijn in de lengte wel, in de breedte niet [kruiswijze]
verdeeld kan
Worden? Ze [de staart] is al geen lijn meer, ze is reeds niets.

Op het eerste gezicht is men, daar er sprake is van astrologen, geneigd in de titel
de aanduiding van een sterrenbeeld te lezen. Nu bestaat er geen van die naam.
Bovendien, en belangrijker, de laatste zin van het puntdicht duidt op een
snelverdwijnende, wègvliegende, in het niets verdwijnende draak. Wel, zulk een
draco volans is nu precies een van de vrij talrijke meteoren-van-vuur waarvan het
Handbook meldt dat het, met andere, niet in de klassieke
autoriteiten-in-meteorologicis te vinden is, in tegenstelling tot die welke behalve in
de volksweerkunde, ook aan klassieke auteurs bekend zijn (Handbook, 95). Alle
‘fiery meteors’ zijn fenomenen, in verschijningsvorm sterk variërend, die ontstaan
tengevolge van
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ontstekings- en verbrandingsmechanismen van en in atmosferische gassen, in gang
gezet door een sterk elektromagnetisch veld dat optreedt in onweer en bij sterke
buiigheid. Aristoteles verklaarde die, welke hij wèl vermeldt, met behulp van zijn
theorie over de droge uitademingen van de aarde, die naar hogere luchtlagen
getrokken door de werking van de zonnestraling, daar de laag vormen van het
element Vuur, dat ‘bursts into flame when the celestial revolution sets it in motion.
The result differs according to the position and quantity of the inflammable material.
(...) if it extends lengthwise only, then we see the so-called torches and goats and
shooting stars. When it throws off sparks as it burns (...) it is called a goat: when
this characteristic is absent it is called a torch: and if the parts of the exhalation are
broken up small and scattered in many directions both vertically and horizontally,
then what are commonly thought to be shooting stars are produced’ (Lee, 31-33).
De volkse weerkunde zag zulke verschijnselen voor onheilspellende tekens aan.
Dat Huygens met behulp van de Draco volans astrologen bekritiseert, getuigt ervan
dat hij, behalve deze ‘fiery meteor’, ook twee astrologische begrippen kent die
verband houden met de zgn. maan-knopen: de snijpunten van de maanbaan met
de zonnebaan (ecliptica). Die knopen heten in astrologische literatuur Caput en
Cauda Draconis, en het zeer smalle, naar beide uiteinden in een punt (de knoop)
uitlopend, lange (hemel-)segment: Draco (te onderscheiden van het vaste
sterrenbeeld Draco aan de noordelijke hemel). De astrologische Draco beweegt
zich constant langzaam langs de ecliptica, en is onzichtbaar. Zijn ‘wezen’ en gedrag
zijn volslagen tegengesteld aan dat van de Draco volans, een zichtbaar en zeer
vluchtig fenomeen. Op de laatste eigenschap ervan lijkt me het slot van het epigram
betrekking te hebben, dat tegelijk wellicht duidt op wat in het einde van de
beschrijving van de astrologische Draco te lezen staat. Wat Huygens' kritiek nu
precies inhoudt is (mij) niet duidelijk. Wèl dat hij de astrologendromen afwijst. Het
wil mij voorkomen dat hij kritiek levert op probleemstellingen en -oplossingen door
(sommigen van?) hen die op één lijn kunnen worden gesteld met de haarkloverijen
- met opzet kies ik deze term hier - die volgens wijdverspreide geruchten scholastieke
filosofen zouden hebben bedreven.
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Behalve de draco volans noemt van de beschreven soort meteoren het Handbook,
in een citaat uit Chapman's Tears of Peace, ‘Bearded, and trained Comets (...)
burning sword; the Firebrand, flying Snake; the Lance; the Torch; the Licking fire’
(pag. 94).
5. Het hier laatstgenoemd verschijnsel vormt de stof voor Huygens' 46e epigram
waarin gealludeerd wordt op Vergilius' Aeneis, met name op de beroemde passage
van Aeneas' vlucht uit het brandende Troje en de daarbij opgetreden tekens, o.a.
aan Iulus (Aeneis, II vss. 682-684):

Lekkend vuur
Indien bij nacht bij iemand, zoals het lot was van de opgroeiende
Iulus,
Het was alsof een vlam langs het haar van zijn kruin lekte:
[Weet dan:] Er is een kleiner [compacter] vuur dat van van ons
uitgaat,
17
Zich verheffend de koude tegemoet, om die te vernietigen.

Er lijkt me hier sprake van een speelse toepassing van de analogie-gedachte, op
basis van de beeldspraak van het vuur van iemands vernuft, dat de koude duisternis
van het onverstand verdrijft. Hoe ook, van de traditionele weg van duiding als
onheilspellend teken verwijdert de dichter zich hier ver.
6. Dat doet hij ook in nummer 39, Lancea ardens (‘Brandende lans’), dat
ongetwijfeld refereert aan het door Chapman eveneens genoemd verschijnsel Lance.
Het Handbook weet ervan te melden dat Plinius heeft opgemerkt hoe historische
tragedies gelijktijdig met dat fenomeen zijn voorgekomen (pag. 94). Het
onheilspellende van de Lancea werd onder Engelsen uit de Renaissancetijd gelijk
gesteld met dat van een komeet. In dat licht bezien gaat Huygens ook hier een wel
zeer onbetreden pad. Zijn punt-dicht - men is geneigd te veronderstellen: op basis
van een ervaring, in werkelijkheid of lectuur? - luidt immers:

Brandende lans
Een heldere dag, stervelingen, vrede verkondigen wij de wereld:
Aan God Mars heeft een verbrande lans [kennelijk] mishaagd.
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7. Het direct daarop volgende epigram heet Chasma, ‘Gaping’. Het handelt over de
onbegrijpelijkheid - althans voor de dichter - van wat zich, lichtflakkering tegen de
nachtelijke hemel, voordoet als een gaping, een kloof in het hemelgewelf. Deze
meteoor, aldus het Handbook, dat hier Contemplation of Mysteries van Hill het woord
geeft, ‘revealed “the mightie burning of some place”, presumably the sphere of Fire’
(pag. 148). Aristoteles bespreekt het verschijnsel uitvoerig. Hij ziet het als gelijk van
aard met de juiste tevoren behandelde ‘fakkels’, ‘geiten’ en ‘verschietende sterren’,
veroorzaakt dus door samentrekking en ontbranding van droge uitademing (Lee,
36-39). Wij kennen het onder de naam aurora borealis, en weten dat het veroorzaakt
wordt door inwerking op de hoogste lagen van de dampkring van deeltjes van atomen
van door de zon uitgestoten gaswolken. Huygens schrijft (in vertaling):

Gaping
Ik zie aan een heldere hemel een verschrikkelijk gat.
Wie, wat, hoe groot zou je zeggen dat dit voor een ding is?
Ik weet het niet, en ik schaam me er niet voor: in een hemels licht
18
Ziet wat boven de sterren des hemels is, het gelóóf alléén.

Zijn argument ten gunste van zijn zich niet schamen voor zijn onwetendheid is
slechts geldig bij de veronderstelling dat hij het ‘ding’ gelocaliseerd acht in de
regionen waarin alleen het geloof in ‘hemels licht’ zien, inzien kan. Dat betekent dat
hij, ‘gevangen’ binnen het oude wereldbeeld, de helderheid tegen de nachtelijke
hemel die als het ware een bres daarin slaat, interpreteert als vuur bóven de sfeer
der vaste sterren. Dat is dan zeker niet het element Vuur, dat daarònder is, waarvan
Hill spreekt, maar dat van het Empyreum, waarin God en de zaligen verblijven,
waarin alleen het geloof zien kan. Van een ‘Huygens ludens’ lijkt hier nauwelijks
sprake; of het zou moeten zijn dat hij door Barlaeus - die deze Epigrammata als
jocosa betitelde - hier gezien wordt als spelend met verklaringsmogelijkheden, al
dan niet ernstig te interpreteren.
Het is niet mijn bedoeling alle puntdichten aan de orde te stellen, mede ook omdat
ze mij lang niet alle duidelijk, en tijd en ruimte beperkt zijn.
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8. Daarom nog slechts aandacht voor een tweetal. Daartoe kies ik als eerste nummer
32, het langste. Maar niet om zijn lengte. Eerder om de ‘rijkdom’ ervan. Het luidt:

Zonsverduistering
Phoebus mint, en verhit tracht hij nu zijn Daphnis, Vesta
Te werven, en staart hij haar waanzinnig verliefd aan.
Als zijn goddelijke zuster, òf bij toeval, òf uit jaloezie de minnenden
In de weg treedt, omdat ze als maagd niet houdt van verliefd kijkende
vrijers,
Kwijnt hij, zegt men, weg in geestkracht, draagt de pijn in 't gelaat,
Verbergt een donkere wolk de eeuwige fakkel.
Mij leidt de rede in een heel andere richting: hij vraagt, zeg ik, zijn
Zuster
Hem, onverzorgd als hij is, de spiegel te lenen; zij komt,
Staat bij hem, en afgekeerd van de aarde, houdt zij zichzelf [als
spiegel] aan de verliefde voor,
En kaatst van vlakbij de god in haar goddelijk gelaat terug.
‘Hier, Phoebus, zie je jezelf in het voorbijgaan, en in het voorbijgaan
Keur je hoe een dwalende bries je in het voortsnellen het haar heeft
verward.
Kom, schoon opgemaakt, eindelijk terug’: dit vraagt jou, die noch
zichzelf, noch haar minnaar
Ziet, Vesta, terwijl jij, vrijer, jezelf ziet en niet haar.

De ‘rijkdom’ die ik noemde, is, naar mijn mening, gelegen in de nauwkeurigheid van
weergave van wat een volledige zonsverduistering te zien biedt. Dan schuift de
maan voor de zon. Omdat de grootte van de maneschijf precies even groot is als
die van de zonneschijf, vallen bij een volledige verduistering de randen volkomen
samen. In de dan optredende duisternis wordt de zogenaamde zonnecorona
zichtbaar: een krans van flakkerend licht dat de zon altijd omgeeft, maar wegens
de felheid van de zonnestraling ‘uit’ de zonneschijf normaal niet zichtbaar is. De
corona bestaat uit gloeiende gasmassa's die de buitenste schil van de zonnegasbol
vormen. Het flakkeren ervan wekt de indruk niet alleen, maar is ook gevolg van
voortdurende bewegingen van die gasmassa's. Die corona nu ziet
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Phoebus, als hij voorbijgaat langs de maan, in de spiegel die zij ‘is’ als het eigen
haar, verward door een dwalende bries. De maan als spiegel is een beeld, gebaseerd
op de wetenschap dat het maanlicht weerkaatst zonlicht is; bovendien zag men in
de lichte en donkere delen op het maanoppervlak, de weerspiegeling van de lichte
continenten en donkere wereldzeeën op het aardoppervlak. Een zonsverduistering
treedt op alleen bij nieuwe maan; dan lijkt van de onzichtbare maan de als duister
veronderstelde achterzijde naar de aarde gekeerd; dan mag men de spiegelende
zijde naar de zon toegewend veronderstellen, èn tegelijk dìchterbij die zon dan
wanneer ze 's nachts in volle glorie de aarde weerspiegelt, bij volle maan. Huygens'
rede heeft hem tot een van vernuft flonkerend spel van uitbeelding van een
nauwkeurig geziene en gekende realiteit gebracht. Daarin valt tenslotte op de
aanduiding van de aarde, de geliefde van de zon, met Vesta. De eerst regel biedt
een, men zou kunnen zeggen, zelfcorrectie. Phoebus Apollo mint natuurlijk Daphnis.
Maar met de zorg van de aarde, in de rest van het gedicht uitgedrukt, voor de
‘bedreigde’ eeuwige fakkel die de zon is, prefereert Huygens de overigens vrij
gewone benaming Vesta, de godin van de huiselijke haard, van wie de maagden
in haar Romeinse tempel het eeuwige vuur bewaakten.
Tot de pseudo-meteoren gerekend, vooral wegens de toegeschreven
onheilspellende aard gevreesd, heeft deze zonne-eclips niet véél te maken met
zeventiende-eeuwse meteorologie, niets met huidige volks- dan wel officiële
weerkunde, maar alles met ludiek en virtuoos dichten.
9. Tenslotte even aandacht voor het laatste van de reeks epigrammen zoals het
dat in de druk is geworden. We herinneren ons dat het niet als laatste is ontstaan.
De - hiervoor al gesignaleerde - bewust uitgevoerde verplaatsing naar het einde
heeft, dunkt me, zijn reden. Om die op het spoor te komen, moeten we het gedichtje,
met enige noodzakelijke toelichting bekijken.

Ster van Helena. Castor en Pollux.
Hoewel aangeroepen, is Tethys lange tijd slaperig, en, aan één oog
Blind, schenkt zij nog geen aandacht aan de smeekbeden van de
ongelukkigen.
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Je zult ontsnappen, Palinurus: zij heeft nu beide ogen geopend;
19
Thans wakker, zal zij de teugelloze zee de boeien aandoen.

Wie zich ervan bewust is dat wèl Castor en Pollux bekend zijn uit de astronomie
maar níet een Ster van Helena, wie zich óók realiseert dat dit gedichtje in de
Meteorologia-reeks is opgenomen, en ter verklaring van de titel in de volkse
weerkunde van destijds, op zoek gaat naar de twee benamingen uit de titel, vindt
in het Handbook interessant en verhelderend materiaal. Het blijkt daar immers dat
hier sprake is van een tweetal vormen van wat toen heette ignis fatui - die onderwerp
vormen van puntdicht nummer 18 -, die op zee voorkomen, en die wij onder één
benaming kennen: Sint Elmusvuur (Handbook 99). Zulk een glim-ontlading ontstaat
alleen in en door een zeer sterk luchtelektrisch veld, in de regel daarom bij onweer,
sneeuw- of hagelval, of even daarna. Het verschijnsel doet zich voor in de vorm van
violet-gepunte stralenbundels op een roodachtig witte steel, die één tot tien cm lang
kunnen zijn, èn in bundels blauwachtige stralen zònder een gemeenschappelijke
steel. Aldus een moderne beschrijving ervan (Minnaert, 337). Het Handbook geeft
een voor ons belangwekkender citaat uit een passage erover in Goodly Gallery, dat
luidt: ‘Helena was the occasion that Troy was destroyed, therfore the Mariners by
experience tryinge that one flame of fyre apearyng alone signified tempest at hand,
supposed the same flame to be the goddesse Helena, of whom they looked for
nothing but destruction. But when two lightes are seen together, they are a token
of fayre wether & good luck, the Mariners therfor beleved, that they were Castor
and Pollux, whiche saylyng to seeke their syster Helena, beyng carried to Troye by
Paris, were never seen after, and thought to be translated into the nomber of the
Gods that gyve good successe to them that sayle’ (Handbook, 99-100). Met deze
kennis op de achtergrond ziet men Huygens' spel ermee in dit puntdicht gemakkelijk.
Van de vlammen, één, of twéé, maakt hij ogen, van de zo hàlf slápende, òf geheel
ontwáákte godin van de zee, die aangeroepen is door de smekende ongelukkige
schepelingen. Open gegaan, verzekeren béide ogen de redding van wie vreesde
Palinurus te zijn, de in de nachtelijke slaap overboord ge-
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vallen stuurman van Aeneas' boot (Aeneis, V, 857, e.v.). Kennis van de meteorologie
omtrent dit verschijnsel kan vertrouwen schenken in een situatie waarin men voor
Palinurus' lot vreest, zou men kunnen concluderen. Dat doe ik graag in verband
met het volgende. Het komt me voor dat het niet uitgesloten is dat juist dit gedichtje
op de laatste plaats is terecht gekomen, mogelijk op instigatie van Huygens zelf,
wellicht door toedoen van Barlaeus (en dan toch wel met instemming van 's dichters
zijde - in de tweede ‘druk’ blijft het er staan -) om literatuur en leven te verbinden.
Leven: dat van de beide vrienden, die nog zo kort geleden de situatie beleefden dat
Barlaeus bang was voor een onheilspellende situatie op zee, de Zuiderzee tussen
Muiden en Amsterdam. Misschien duidt het erop dat Barlaeus dit epigram aldus
heeft opgevat, als hij in zijn antwoord op Huygens' uitnodiging tot een nieuwe
epigrammenstrijd, deze afwijst met een beeldspraak waarin Palinurus voorkomt.
Deze viel in het water toen hij, naar de sterren kijkend, in slaap sukkelde. Nu Huygens
zo hoog vliegt, in zijn Meteorologia, wil Barlaeus, zoals we al zagen, geen Palinurus
in het water zijn. Mag men zeggen: wèl Palinurus, maar zich ànders gedragend dan
de echte, zodat hij niet in het water valt? In de ludieke sfeer van de omgang in
geschrifte der beide dichters lijkt me een en ander heel wel mogelijk.

IV. Het na-werk
Zoals reeds gebleken is, bestaat het na-werk van het bundeltje uit een gedicht en
een tweede brief. Het verrassendste, aardigste van deze twee is wel het titelloze
negenregelige gedichtje dat begint met Iamque opus exegi. Men kan zich afvragen
of dit wel een epigram mag heten. Het blijkt namelijk, voor wie thuis is in de Klassieke
Letteren zelfs op het blote oog, om Akkerman letterlijk te citeren, een ‘pastiche en
omkering van Ovidius' Metamorfosen, XV, 871-879’. Dat wil zeggen: de te velde
ontstane tekst van het boekje over de verschijnselen die gepaard gaan met de
metamorfosen der elementen onderling begint - praktisch gesproken - met het
aanhalen van de beginregel van Ovidius' Boek der gedaanteverwisselingen (zie de
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tweede zin van de opdrachtbrief), en eindigt met het pasticherend ‘citeren’ van de
slotregels van datzelfde werk! Huygens' versie in origineel en vertaling luidt:
Iamque opus exegi quod vel levis ira Stagirae
Vel poterit verum et novitas abolere trimestris.
Cum volet ille Deus qui animi, qui corporis hujus
Iura tenet, certi spacium mihi finiet aevi.
Parte equidem non hac meliore per ima perennis
Astra ferar, nomenque erit ut vaga nubila nostrum.
Quà patet indomitis Hollanda potentia terris
Nullius ore legar, quin haec per saecla fameque
(Si quid habent falsi) lectorum scripta peribunt.
Nu heb ik een werk voltooid dat of een lichte toorn van Stagira
Of de waarheid en een nieuwe tijd - van drie maanden - zal kunnen
vernietigen.
Wanneer [het] zal willen de God, die [macht] over mijn geest, die
over mijn lichaam
Macht heeft, zal Hij de tijd van mijn beperkte leven beëindigen.
Met dit deel, dat zeker niet mijn beste is, zal voor eeuwig langs de
laagste
Sterren ik vliegen en mijn naam zal zijn als de dolende wolken.
Waar zich over niet-onderworpen landen uitstrekt de Hollandse
macht,
Zal door niemand ik gelezen worden, integendeel: deze gedichten
zullen
(Zo ze enige leugen in zich hebben) in der eeuwen loop en door lezershonger
te gronde gaan.

Tegen de achtergrond van het voorbeeld tekent Huygens ludens zich helder af.
Ovidius schreef:
Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis
Nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas.
Cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius
Ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi:
Parte tamen meliore mei super alta perennis
Astra ferar, nomenque etit indelebile nostrum,
Quaque patet domitis Romana potentia terris,
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Ore legar populi, perque omnia saecula fama,
Siquid habent veri vatum praesagia, vivam!

Huygens moet zijn Ovidius-fragment wel gekend hebben, zoals sommigen van
(onze? en) de vorige generatie Neerlandici het begin van de Gijsbrecht, of van de
Mei gekend hebben. Hoe anders was hij in staat zonder de tekst-op-tafel - als we
zijn uitspraak letterlijk nemen was hij immers ‘de schrijver die hier verstoken is van
hulp van boeken’ - zo op de voet zijn voorbeeld te volgen, en om te keren, om te
buigen naar de toepasselijkheid op zijn ‘opus’? Het werk waarin hij langs de laagste
sterren, de planeten, zon, maan, de ‘ster’ van Helena, Castor en Pollux vliegt, waarin
naam (en wezen) als de wolken zijn, dolend, onbestendig ook. En Huygens zou
Huygens niet zijn, dunkt me, als hij, spelend niet tòch zijn ernst laat zien, waar hij
met zijn wijziging achter het beperkte leven het eeuwige laat vermoeden, en door
zijn relativering van zijn werk, niet het beste deel van zijn leven, te verstaan geeft
een beter te behartigen.
De tweede brief tenslotte, van 15 november.
In de eerste twee alinea's ervan speelt Huygens, die klaarblijkelijk op de toezending
van de Meteorologia (inclusief voor-werk en Iamque opus exegi) nog niets van
Barlaeus gehoord heeft, al had deze de 14e november een dankwoord geschreven
(en verstuurd?), met het gebruikelijke vertoon van bescheidenheid: ‘de postbode
met enige goede smaak zal wel ervoor gezorgd hebben dat de drogist wierook of
peper nu in papieren zakjes doen of de visboer de makrelen lastige hemdjes
verschaffen kan’ (in welke beeldspraak citaten van Martialis en Catullus verwerkt
zijn). - En direct daarna geeft hij een nieuwe kwalificatie der Meteorologia als illustere
bladen, maar wèl vòl dwaasheid, waard dat ze door de wijze, volgens Spreuken
26,4, onbeantwoord blijven. Voor het overige handelt deze brief over bijgesloten
nieuwe epigrammen, die o.a. betrekking hebben op het bekende conflict met
Vedelius. Het af doen drukken van dit schrijven in de Meteorologia lijkt dan ook
meer te maken te hebben met de vaker voorkomende vulling van het laatste katern
van een boek, dan met de mening dat het schrijven een onderdeel uitmaakt
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van het als presentje aangeboden voorafgegane werkje dat al van drieërlei opdracht
voorzien is.
Nu we een elf-tal van de 47 epigrammen onder ogen gehad hebben, kan een
begin gemaakt worden met een antwoord op de eerder gestelde vraag of aan de
eis van de argutia-in-engere-zin, die normaal aan het epigram gesteld werd, de
acumen, door Huygens is voldaan. Die acumen kan alleen gerealiseerd worden in
de ene der twee onderscheiden soorten epigrammen, het epigramma compositum
(en niet in het zgn. epigramma simplex). Vossius definieert, in zijn De artis poetica
etc. beide als volgt: ‘Prius simpliciter indicat personam factum aut rem (...) Alterum
ex proposito aliud deducit’ (geciteerd via Weisz, 194, noot 97). Het blijkt nu dat het
elf-tal - met het oog op de structuur willekeurig gekozen - behoort tot het tweede
type: bijna de helft ervan bestaat uit de combinatie van een vraag (of enkele vragen)
en een antwoord, de overige zijn eveneens uit tenminste twee delen opgebouwd.
Ook van de 11 resterende disticha uit het totaal (de nrs. 5, 10, 11, 12, 14, 15, 18,
20, 25, 34 en 37) zijn er nog vijf een vraag-antwoordcombinatie. De overige laten
zich eveneens in ‘propositum’- en ‘deductio’-deel uiteenleggen. Met andere woorden,
het lijkt erop, dat Huygens ook de argutia/acumen-eis ernstig heeft genomen. Dat
valt ook niet te verwonderen als men weet dat brevitas en argutia in de theorie van
zijn dagen als onaangevochten kernelementen van het epigram beschouwd werden
(Weisz, 42), en de praktijk zich met weinig uitzonderingen daaraan gebonden achtte
(Weisz, 48-56).
Afsluitend meen ik te mogen zeggen dat de aandacht die ik gevraagd heb voor dit
kleine onderdeel uit Huygens' latijnse poëzie gerechtvaardigd is om drieërlei reden.
De eerste en belangrijkste is, dat het ons zicht geeft op de speelse Huygens, speels
op een gebied dat weinigen van degenen die interesse hebben voor zijn werk,
vertrouwd is. De tweede, dat voor het begrijpen ervan enkele ‘ongewone’ paden
moeten worden betreden: ik hoop enig houvast daartoe te hebben geboden. De
schaarse vermeldingen in de secundaire literatuur geven van de Meteorologia iets
anders te verwachten dan erin geboden wordt. Dat verwachtingspatroon te wijzigen
kan de derde
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reden genoemd worden van deze weinige en ongetwijfeld uit te breiden opmerkingen
erover, die, naar ik hoop, de erin opgeworpen vragen impliciet of expliciet min of
meer (voorlopig) beantwoord hebben.
januari 1982
Adres van de auteur:
Achterberghof 3
9752 HE Haren (Gr.)
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Bijlage I: (vertaalde) titels der meteorologische epigrammen in
Meteorologia (1636)
1.

Pluvia post ardorem 1.
Solis

Regen na
zonnegloed

2.

Rubor vespertinus 2.

Avondrood

3.

Rubor matutinis

3.

Ochtendrood

4.

Hirundo humilis

4.

Lage zwaluw

5.

Anas se proluens

5.

De eend die zich
afspoelt

6.

Pavo querulus

6.

De klagende pauw

7.

Crepitus operis
intestini

7.

Gekraak in het
binnenwerk

8.

Lucerna crispa

8.

De gekrulde lamp

9.

Luna pallida

9.

Een bleke maan

10.

Luna rubicunda

10.

Een rode maan

11.

Luna alba

11.

Een blanke maan

12.

Stellae scintillantes 12.

Fonkelende sterren

13.

In easdem, Amantis 13.

Op dezelfden, van
de geliefde

14.

Aranea prodiens

De spin die te
voorschijn komt

15.

Nebula ascendens 15.

Opstijgende nevel

16.

Tonitru, Pluvia,
Tempestas

Donder, regen,
storm

17.

Nebula descendens 17.

Neerdalende nevel

18.

Ignes fatui

18.

Dwaallichten

19.

Nix

19.

Sneeuw

20.

Eadem

20.

Op hetzelfde

21.

Grando

21.

Hagel

22.

Glacies

22.

IJs

23.

Sol, Stellae, Luna

23.

Zon, sterren, maan

24.

Iris

24.

Iris ( = De
regenboog)

25.

Pluvia

25.

Regen

26.

Stella volans

26.

Vliegende ster

27.

Terrae motus

27.

De aardbeving

28.

Parelij

28.

Bijzonnen

14.

16.
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29.

Cometa

29.

Komeet

30.

Planeta

30.

Planeet

31.

Dies. Nox

31.

Dag. Nacht

32.

Eclipsis Solis

32.

Zonsverduistering

33.

Eclipsis Lunae

33.

Maansverduistering

34.

Maculae Lunares

34.

Vlekken op de
maan
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35.

Maculae Solares

35.

Zonnevlekken

36.

Paraselene, ante
pluviam

36.

Bijmaan, voor regen

37.

Virgae

37.

Strepen

38.

Halos. Corona
circam Lunam

38.

Kransen. Kring ( =
kroon) om de maan

39.

Lancea ardens

39.

Brandende lans

40.

Chasma

40.

Een gaping ( =
kloof)

41.

Lapis fulminaris

41.

Dondersteen

42.

Pruina

42.

Rijp

43.

Ros

43.

Dauw

44.

Draco volans

44.

Vliegende draak
(slang)

45.

Ventus

45.

Wind

46.

Ignis lambens

46.

Lekkend vuur

47.

Sidus Helenae.
47.
Castor cum Polluce

Ster van Helena.
Castor en Pollux

Bijlage II
1. Pluvia post ardorem Solis
Quaeritur, insano Phoebus quā torruit aestu,
Ut fuerit pluvio Vespere lota dies?
Occurrit ratio, grandi conanime Coelo
Ridenti lachrimas exiluisse puta.

2. Rubor vespertinus
Qvi sub nube niger picea quasi luxerat aether,
Vespere praecipiti si rubet, unde rubet?
Convictus peccasse, rubet pudibundus, et ultrò
Crastino, ait, voveo, Sole serenus ero.

3. Rubor matutinis
Unde dies roseis Aurorae tota quadrigis
Manè rubens, madido vespere sera pluit?
Potus enim qui manè rubet quocumque liquore,
Non dubiè toto vespere micturiet.
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6. Pavo querulus
Qvid fera praesagit quae se Junonia moestè
Invocat, et planctum planctibus addit avis?
Praesagit miseranda, quibus, quâ sicca superbit,
Jam jam deciduis pluma madebit aquis.

28. Parelij
Sol genuit Soles, vitiatâ nube puellâ:
Fortiter hoc: sed jam jam pater orbus erit.
Quâm similis Divo est turpissima Bestia! fallar,
Ni nimis hos foetus, Phoebe, fovendo necas.

32. Eclipsis solis
Phoebus amat, calidusque suam ninc Daphnida, Vestam,
Ambit, et insano deperit intuitu.
Diva Soror, si vel casu, vel amantibus obstat
Invida, nec limos virgo procantis amat;
Liquitur ille, ajunt, animo, fert fronte dolorem,
Aeternam nubes abdit opaca facem.
Me ratio diversa regit: jubet, ajo, Sorori,
Vt speculum incompto commodet, Illa venit.
Adstat, et aversam terris se praebet amanti,
Divinâque Deum proxima fronte refert.
Hic obiter te, Phoebe, vides, obiterque recenses
Quam vaga currenti miscuit aura comam.
Tandem compte redi: rogat hoc quae se nec Amantē,
Dum te, non illam tu proce, Vesta videt.

39. Lancea ardens,
Ευδία, Mortales, pacem praedicimus orbi:
Vsta Deo Marti lancea displicuit.

40. Chasma
Terribilem Coelo foveam suspecto sereno.
Quis, quid, ubi, quantùm dixeris esse rei?
Nescio, nec pudor est: coelesti lumine cernit
Quae superant Coeli sidera, sola Fides.
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44. Draco volans
Hìc est, Astrologi, caput, hìc est cauda draconis.
Vestra nec ignoro somnia, nec patior.
Longa decussari vobis, non lata, videtur
Linea? Iam non est linea, jam nihil est.

46. Ignis lambens
Si de nocte cui, fato crescentis Juli,
Visa fuit summas lambere flamma comas:
Est qui de nobis exit collectior ignis,
Obvius insurgens frigori, ut interimat.

47. Sidus Helenae. Castor cum Polluce.
Inclamata diu Tethys dormitat, et uno
Spernit adhuc miserûm lumine coeca preces.
Evades Palinure, ambos patefecit ocellos;
Jam vigil effraeni vincla datura mari est.
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Eindnoten:
1 Van hen kan ik alleen Worp en Kluyver noemen. Overige mij bekende auteurs over latinia van
Huygens zijn niet-Neerlandici, maar classici: Hofman Peerlkamp, Kan, Rank, Van der Vliet, een
Anglist: Bachrach; en: Wilterdink, 'n arts(?).
2 Ik heb gebruikt het exemplaar ter KB, Den Haag, signatuur 98 K 12.
3 D.J. Korteweg (in VKNAW Afd. Natuurkunde, 3e reeks, deel IV, 1888, pag. 253-278, ‘Een en
ander over Constantijn Huygens als beminnar der stellige wetenschappen’) noch W. Ploeg (in
zijn proefschrift Constantijn Huygens en de natuurwetenschappen, Rotterdam 1939) noemen
Meteorologia zelfs.
4 Ze staat op pag. 119-134, dat is (H4r)-(I 3v).
5 Pluvia et tempestas post tonitrua wordt Tonitru, Pluvia, Tempestas (nr. 16); Glacies et eiusdem
solutio wordt Glacies (nr. 22); Pluvia post paraselenen wordt Paraselenen, ante Pluviam (nr.
36); Virgae ante pluvium wordt Virgae (nr. 37); Corona circa lunam wordt Halos. Corona circa
Lunam (nr. 38) en Lancea wordt Lancea ardens (nr. 39).
6 Worp spreekt er in noot 1 op pag. 142 van zijn Onw.-Vr. op stellige wijze over.
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7 ‘(Barlaeus) schonk haar Hollandsche vertalingen van twee zijner redevoeringen (nl. De coeli
admirandis, i.e. Oratie van de wonderen des Hemels; en Oratio, de animae humanae admirandis,
i.e. Oratie van de Ziel, uitgegeven bij Willem Blaeu en ook in het Nederlands en in het Frans
vertaald)’; een en ander naar Onw.-Vr., pag. XXX-XXXI en 144-145. Zèlf spreekt Tesselschade
in haar ongedateerde brief aan Hooft (in Worp's boek op pag. 238-239; vgl. Van Tricht nr. 902)
over ‘den Heemel’ resp. ‘de l'ame’; kende zij toen de laatste toch alleen maar in het Frans? Ik
zelf heb de vertaling gelezen die afgedrukt staat in Caspar van Baerle's Oratien en Blyde inkomst
van Maria de Medicis. Amsterdam 1662, pag. 210-272.
8 Vgl. H. de la Fontaine Verwey, ‘Willem Jansz Blaeu, “Mercator sapiens”’, in zijn Uit de Wereld
van het Boek III. In en om de ‘Vergulde Sonnewyser’, Amsterdam 1979, 9-34, i.h.b. pag. 12.
Blaeu gaf zowel De anima uit (zie noot 7 hiervoor), als De coeli etc. (zie voor deze Worp, OH,
6, 88 noot 7, en Briefw., 153 noot 7) en had dus wel contact met Barlaeus.
9 Gedichten III, pag. 19, noot 2 geeft: ‘In het HS. in marg.: Audiamus et nos aliquid animosi, simus
inter exempla’. Akkerman merkt op: bedoeld moet zijn: Audeamus.
10 De drie eerst genoemden komen ter sprake in A.-M. Schmidt, La Poésie scientifique au XVIe
siècle (herdruk van diens vrijwel gelijknamige thèse uit 1938), z. pl., z.j. [1970]. Alleen het
laatstgenoemde werk vindt men (tweemaal) in de veilingcatalogus van Huygens' bibliotheek
vermeld (nr. 480 van de boeken in kwarto, nr 560 van die in octavo).
11 Noten (van Akkerman): r. 1 die te onpas vrije tijd heeft: male feriatus. Vgl. male feriatos - Hor.,
Carmen IV, 6, 14; r. 2-3 je kwelt...kwel ik: exercet...exercitum...exerceo. Woordspel met exercere,
vermoeien, kwellen, oefenen, en exercitus, leger; r. 4-5 De geest dringt naar nieuwe dingen. In
nova fert animus - Ovid., Met. I, 1; r. 10 zoals mijn gewoonte is: sicut meus est mos - Hor. Sat.
I, 9, 1; r. 16-17 compacte en gespierde: pressis (...) et nervosis. Termen uit de rhetorica-verbis
afwisselend met ‘woorden’ en ‘stijl’ vertaald; r. 21-22 daar is...wetenschappen: inter
omnes...disciplinas - Seneca, De brev. vitae 7, 3, 2.
12 Noten (van Akkerman): vs 2 (van de) Oude van Samos: Samio..seni - Pythagoras; zelfs in de
droom (niet): (neo) per somnia - Erasmus, Adagia I, 3, 62; vs. 14 het zomerse Y doorzeild:
velificatus Yae. Vgl. Iuv. 10. 173 velificatus Athos; vs. 5 en 16 lijken (nog niet herkende)
ontleningen, reminiscenties.
13 Noten (van Akkerman): vs. 1 Censor...waarheid: Censor...veritatis - B. was leraar filosofie; vs.
7 de waarheid kweekt haat: veritas odium parit - Ter., Andria, 68.
14 In de handschriften van Huygens, gedeponeerd ter KB, treft men in Poemata Latina, sign. KA
(b)

15
16

17
18
19

XLIII in ‘mapje’ 16a aan blad 16b. Daarop staat onder ‘Dogmata scrutanti’ het gedichtje ‘Censor
severae’ geschreven, met opschrift Ad eundem. Als eerder opgemerkt: deze Meteorologia-hss.
vertonen nergens aanwijzingen dat ze als kopij voor (bijv. de ed. pr. of anderszins van) Momenta
desultoria dienst hebben gedaan. Wel blijken sommige opgevouwen te zijn geweest, en daardoor
ten dele smoezelig, of opnieuw (en dan dwars op de eerdere tekst) beschreven.
Zie eventueel ook (gemakkelijker bereikbaar) J. Buisman, Weer of geen weer. Meteorologie
voor natuurvrienden. Herziene uitgave. Z.pl. z.j. [1978], pag. 129 met noot 2.
Vanaf de twaalfde eeuw ziet men in Westeuropa de aap als ‘de zondaar’, niet meer als ‘figura
diaboli’. Dan komt, na die uit de Physiologus (tot dan toe de belangrijkste bron van de
middeleeuwse dier-folklore), als belangrijkste nieuwe thema op dat van de moeder-apin die van
haar tweelingkroost het ene jong tot verstikkens toe liefhebbend koestert, en het andere verstoot,
waardoor het juist het leven behoudt. Bron van dit verhaal noemt Janson (pag. 31), aan wie ik
dit alles ontleen, het Aesopische fabel-corpus, in het bijzonder de nrs. 366 en 366b (ed. Halm).
In Plinius, Horapollo en Oppianus krijgt een en ander het karakter van verslag van zoölogische
observatie. Huygens kan derhalve, dunkt me, zowel uit volkstraditie(s) als uit klassieke bronnen
van de dodelijk-innige koestering door de aap van één uit haar (tweeling-!) kroost, op de hoogte
geweest zijn.
Noten (van Akkerman): vs. 1 het lot...Iulus: fato...Juli - Verg., Aen. 6, 364 e.a.; vs 2 - Verg., Aen.
2, 679-686.
Noot (van Akkerman) Chasma - zie Sen., Nat. Qu. I, 14, 1.
Noten (van Akkerman) Titel: Vormen van St.-Elmusvuur; vs. 3 Palinurus: stuurman van Aeneas.
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J.A.A.M. Biemans
Middelnederlandse fragmenten in de stadsbibliotheek van Trier.
I.
*

Inleiding

In augustus 1980 bezocht ik op mijn speurtocht naar Middelnederlandse
bijbelhandschriften de stadsbibliotheek te Trier. Reden daarvoor was dat in de door
Adolf Becker samengestelde catalogus van de handschriften in deze bibliotheek
1
een codex met enkele bijbelboeken wordt beschreven . Van dit handschrift wordt
vermeld dat de ‘Mundart’ ripuarisch is. Bestudering van het incipit en explicit dat
van elk der bijbelboeken wordt opgegeven, deed mij echter vermoeden dat de taal
2
Middelnederlands is . Nader onderzoek ter plaatse wees uit dat de taal Hollands is
en dat de inhoud van de codex wordt gevormd door (excerpten uit) de boeken
Exodus, Numeri en de vijf wijsheidsboeken van Salomon, alles in een redactie die
verwant is met de ‘bijbelvertaling van 1360’ maar die waarschijnlijk nog dichter bij
3
de ‘Delftse bijbel’ van 1477 staat .
In zijn catalogus maakt Becker ook melding van twee verzamelingen fragmenten:
4
DEUTSCHE FRAGMENTE, MAPPE IV en MITTELHOCHDEUTSCHE FRAGMENTE, MAPPE X .
De laatste collectie bevat onder NR. 13 de fragmenten van een vroege, vermoedelijk
Maaslandse bewerking van de Franse Floire et Blanceflor. Deze bewerking heeft
enige bekendheid gekregen als de ‘Trierse Floyris’, naar de stad waar de schaarse
5
overblijfselen van het gedicht bewaard worden (in totaal 368 verzen) . Een latere
bewerking van dezelfde liefdesgeschiedenis is de overbekende Floris ende
Blanchefloer

*

Voor hun kritische aandacht en enkele suggesties die geleid hebben tot verbeteringen in de
kopij voor dit artikel ben ik dank verschuldigd aan Dr. W.P. Gerritsen, Dr. G. Gerritsen-Geywitz,
Dr. J.P. Gumbert, Dr. A.S. Korteweg, Dr. P.F.J. Obbema en Dr. F.P. van Oostrom.
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van Diederic van Assenede, dat wèl geheel is overgeleverd. Tot de eerste
verzameling fragmenten behoren de twee fragmenten van de Parthonopeus van
Bloys, die in 1821 als dekbladen aan de binnenzijde van de platten van een boekband
6
werden aangetroffen door August Heinrich Hoffmann von Fallersleben . Hoffmann
heeft bij deze bladen o.a. aangetekend dat het ‘Bruchstücke eines altholländischen
Romans’ waren, zodat over de taal geen twijfel meer bestond.
Van drie andere nummers in zijn catalogus heeft Becker niet gezien dat de taal
van de daar beschreven fragmenten eveneens Middelnederlands is - althans hij
doet er geen uitspraken over - maar hij heeft ze zonder onderscheid opgenomen
temidden van fragmenten die in elk geval tot het middeleeuws Duits gerekend
moeten worden. DEUTSCHE FRAGMENTE, MAPPE IV, NR. 5 is niet zonder meer een
fragment van een werk over het ‘Leiden Christi’, maar een gedeelte van Jacob van
Maerlants Rijmbijbel. NR. 6 in dezelfde map is geen gedeelte uit een ‘Lehrgedicht
von den Schlangen’, maar hoort thuis in het boek over de serpenten in Maerlants
Der naturen bloeme. Ook NR. 10 maakt deel uit van een werk van Jacob van
Maerlant, nl. de Spiegel historiael, hoewel Becker het beschouwde als een fragment
7
van een ‘Lehrgedicht geistl. Inhalts’ . Tenslotte moet hier gewezen worden op een
fragment van de Dietse doctrinael dat echter niet voorkomt in de catalogus van
Becker: DEUTSCHE FRAGMENTE, MAPPE IV, NR. 11.
De fragmenten van de drie bovengenoemde werken van Maerlant en het fragment
van de Dietse doctrinael zullen hier kort beschreven worden. Bijzondere aspecten
zullen wat uitvoeriger de aandacht krijgen. Zo roept het Der naturen bloeme-fragment
boeiende vragen op met betrekking tot de uitvoering van het handschrift waartoe
de fragmenten behoord hebben. De beschrijvingen van de fragmenten van de
Spiegel historiael en van de Dietse doctrinael vormen het tweede deel van dit artikel,
dat in een volgende aflevering van dit tijdschrift zal worden afgedrukt. In het eerste
deel komen de fragmenten van de Rijmbijbel en van Der naturen bloeme aan de
orde.
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1. Fragment van de Rijmbijbel door Jacob van Maerlant: Deutsche
Fragmente, Mappe IV, Nr. 5
Het fragment wordt gevormd door twee aaneensluitende stroken perkament die
verticaal uit een blad zijn gesneden, afkomstig uit een handschrift met een
mise-en-page in twee kolommen. De strookjes bevatten samen precies de tekst
o

o

van kolom r a en kolom v b van dit blad. Beide kolommen tellen 52 regels tekst. De
afmetingen van het fragment zijn ca. 240 mm hoog en ca. 75 mm breed. Aan het
fragment kan men gegevens ontlenen met behulp waarvan het mogelijk wordt de
oorspronkelijke maten van de codex te reconstrueren, zowel van het blad als van
de bladspiegel. De maten van het blad staan tevens voor de hoogte en breedte van
de codex. Vermoedelijk is het Rijmbijbel-handschrift waartoe het hier beschreven
fragment behoord heeft ca. 280 mm hoog geweest en ca. 200 mm breed, terwijl de
bladspiegel 204 × 140 mm groot was. De tekst van het fragment is geschreven door
één hand, in een eenvoudige maar goed leesbare littera textualis (zie afbeelding
1). Ook de verdere uitvoering van - dit gedeelte van - de codex is eenvoudig maar
verzorgd. Capittelopschriften en -nummers, alsmede paragraaftekens zijn niet
8
aanwezig . De capittels beginnen met een initiaal (lombarde) van twee regels hoog
die geheel in het letterveld geplaatst is; de representant is in één geval nog zichtbaar
o

in de hoofdletterkolom (kol. v b). De initialen zijn afwisselend uitgevoerd in rood met
blauw penwerk en blauw met rood penwerk.
Het schrift van dit Rijmbijbel-fragment vertoont geen uitgesproken kenmerken die
een precieze datering ervan mogelijk zouden maken. Vermoedelijk is het handschrift
waarvan het fragment heeft deel uitgemaakt, vervaardigd in het midden of in de
tweede helft van de veertiende eeuw. De tekst lijkt geschreven te zijn in het
(West-)vlaams, maar ook hier ontbreken ondubbelzinnige en duidelijke gegevens
om elke twijfel over de localisering van het handschrift uit te sluiten.
Over elk van de twee stroken perkament loopt een verticale vouw waarin zich
enkele gaatjes bevinden. Daaruit kan men afleiden dat de strookjes dienst gedaan
hebben als verstevigingsmateriaal in de
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Afb. 1. Bovenste gedeelte van hs. Trier, Stadtbibliothek, Deutsche Fragmente, Mappe IV,
Nr. 5 (recto, kolom a; ware grootte): Rijmbijbel.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

133
band van een boek. Geplaatst met de vouw in de kneep, was elke strook enerzijds
bevestigd aan de rug van het boekblok en anderzijds aan een der platten van de
boekband. De touwtjes waarop de katernen van het boek bijeengebonden waren,
liepen door de vouw in de strook perkament heen en waren, na te zijn uitgevlast,
verder in de band vastgemaakt en weggewerkt. Op deze wijze functioneerden de
twee Rijmbijbel-fragmentjes als stevige ‘scharnieren’ tussen boekblok en platten
van een boekband. Hoogstwaarschijnlijk bevonden beide stroken zich in een en
dezelfde band en was het ene strookje voorin en het andere achterin die band
aangebracht.
In totaal zijn op dit Rijmbijbel-fragment 104 verzen bewaard gebleven: vs.
o

o

25.909-25.960 in kolom r a en vs. 26.065-26.116 in kolom v b. Collatie van de tekst
van het fragment in Trier met de Rijmbijbel-editie van J. David brengt enkele variante
9
lezingen aan het licht . In het variantenapparaat bij zijn uitgave heeft David de
redactie van zijn teksthandschrift, BERLIJN, STAATSBIBLIOTHEK PREUSSISCHER
KULTURBESITZ, MS. GERM. FOL. 622, vergeleken met de redacties van vijf andere
handschriften. De tekst van het Rijmbijbel-fragment in Trier blijkt zeer verwant te
zijn aan de redactie van het handschrift dat in het variantenapparaat wordt aangeduid
10
met de sigle C: BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, HS. 15.001 . Aangenomen wordt
dat de Rijmbijbel tot stand is gekomen in de jaren 1270-1271 toen Maerlant in
Damme in West- Vlaanderen leefde en werkte als schepenclerc. Vermoedelijk is
het eerste exemplaar of het ‘origineel’ van de Rijmbijbel gesteld geweest in het
dialect van de streek, het Westvlaams. Het Brusselse handschrift (C) wordt geacht
11
rond 1300 te zijn vervaardigd, mogelijk in Limburg (in de buurt van Maastricht? ).
De codex waartoe het fragment-Trier heeft behoord is jonger; zoals hierboven is
opgemerkt, zou de taal ervan (West-)vlaams kunnen zijn. Het is derhalve niet
waarschijnlijk dat deze redactie teruggaat op de Limburgs gekleurde tekst van het
verwante Brusselse handschrift. Niettemin moeten beide redacties, zowel ‘Brussel’
als ‘Trier’, uitlopers zijn van een en dezelfde aftakking binnen het stemma van
Rijmbijbel-afschriften. Zekerheid daarover kunnen echter alleen een of meer
gemeenschappelijke fouten geven.
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2. Fragment van Der naturen bloeme door Jacob van Maerlant: Deutsche
Fragmente, Mappe IV, Nr. 6
Bewaard gebleven zijn drie fragmenten die samen deel uitmaken van twee
opeenvolgende folia uit een perkamenten handschrift met een mise-en-page in twee
kolommen. Folium 1 is een blad dat aan alle zijden is afgesneden. De bovenzijde
is het minst besnoeid, enkele prikgaatjes voor de verticale lijnen van de
bladspiegelverdeling zijn nog aanwezig in de bovenrand. Aan de onderzijde is een
strook weggesneden waardoor van alle kolommen op dit blad de onderste vier regels
o

verloren zijn gegaan. Verder ontbreken in kolom r a sommige van de beginletters
der verzen in de hoofdletterkolom. Bovendien is de tekst aan deze zijde van het
blad nauwelijks meer leesbaar. De andere twee fragmenten kunnen naast elkaar
gelegd worden en vormen samen één blad: folium 2. Ongeveer in het midden van
dit blad ontbreekt van linksboven naar middenonder (gezien op het recto) een strook
perkament, met als gevolg tekstverlies. Ook de marges van folium 2 zijn besnoeid,
de buitenmarge het minst. De andere zijden zijn tot bijna aan de rand van de
o

o

bladspiegel afgesneden, maar alleen het eerste vers van kolom r a en kolom v b
ontbreekt. Op het verso zijn enkele gedeelten niet meer goed leesbaar.
Door de besnoeiing van de marges is het aantal regels per kolom in de fragmenten
niet overal gelijk: het aantal varieert van 41 tot 47 regels. Vermoedelijk werd in de
oorspronkelijke codex als norm een tekstkolom van 45 regels aangehouden. De
kolommen op fol. 1 recto en verso, alsmede op 2 verso moeten elk 45 regels geteld
hebben. De twee kolommen op fol. 2 recto bevatten echter elk 47 regels. De
fragmenten hebben de volgende afmetingen van blad resp. bladspiegel: fol. 1: 270
à 274 × 188 à 190 (270 × 170) en fol. 2 (de twee stukken geplaatst in de juiste positie
ten opzichte van elkaar): 268 à 272 × 190 à 195 (270 × 170). Reconstructie van de
oorspronkelijke buitenmaten van het blad c.q. de codex doet vermoeden dat het
handschrift ca. 325 mm hoog en ca. 220 mm breed geweest is.
De tekst van deze fragmenten is geschreven door één hand, in een textualis-schrift
(zie ook hieronder, bij de datering). De fragmenten van dit handschrift met Maerlants
Der naturen bloeme zijn
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niet gerubriceerd of geïllumineerd. De kopiist heeft alleen de tekst geschreven, in
bruine inkt. In de marge voor de regel waar een beschrijving van een dier begint, is
wel de representant voor een initiaal of lombarde aangebracht, de beoogde letter
zelf echter niet. Paragraaftekens of representanten daarvoor ontbreken. Aan het
begin van elk trefwoord is enige ruimte vrijgelaten, een rechthoekig vlakje waarvan
de hoogte gelijk is aan de hoogte van vier of vijf regels tekst en waarvan de breedte
ongeveer een halve versregel lang is; op de bestemming van deze ruimte kom ik
nog terug. Opmerkelijk is dat de kopiist bij de mise-en-page gebruik gemaakt lijkt
te hebben van een regel wit om een scheiding aan te brengen tussen de
o

opeenvolgende trefwoorden (zie afbeelding 2, met een gedeelte van fol. 1v ). In
middeleeuwse handschriften is het gebruik van een interlinie - zoals de moderne
grafische term luidt - echter uitzonderlijk. Alleen in handschriften met als inhoud
toneelstukken en liederen is een regel wit als tekststructurerend middel niet
ongebruikelijk. Een beperkt en snel uitgevoerd onderzoekje naar de ‘lay-out’ van
Der naturen bloeme-handschriften wees uit dat dit middel op één uitzondering na
12
in geen van die codices benut is . Die uitzondering wordt gevormd door de in 1980
door J. Deschamps ontdekte fragmenten van een handschrift dat in het vierde kwart
van de dertiende eeuw gedateerd wordt: MÜNCHEN, BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK,
CGM. 5249/79. De tekst van die fragmenten is uitgegeven in het ‘Corpus-Gysseling’
en in de inleiding op die uitgave wordt o.m. het volgende opgemerkt: ‘De
beschrijvingen van de verschillende dieren worden van elkaar gescheiden door een
13
interlinie’ . Het lampje dat bij het lezen van die regel begon op te gloeien, ging
steeds helderder branden toen uit de beschrijving van de bladen te München (M)
nog méér overeenkomsten met de fragmenten Trier (T) aan het licht kwamen. Het
vermoeden dat al deze bladen afkomstig waren uit een en dezelfde codex werd met
14
behulp van fotografisch materiaal snel bewaarheid . Zo is in de fragmenten M op
dezelfde wijze als in de fragmenten T ruimte opengelaten aan het begin van de
beschrijving van een nieuw trefwoord, in de bewaardgebleven folia steeds een dier.
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Afb. 2. Gedeelte van hs. Trier, Stadtbibliothek, Deutsche Fragmente, Mappe IV, Nr. 6 (folium
o

1v ; ware grootte): Der naturen bloeme.
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De vraag waarom de afwerking van het handschrift waartoe de fragmenten M en T
behoord hebben niet heeft plaats gehad, valt niet met zekerheid te beantwoorden.
Wel kan men proberen na te gaan hoe het handschrift voltooid had moeten worden.
Hoe diende met name de ruimte tussen de opeenvolgende dieren op- of ingevuld
te worden? Eerst de kwestie van de vrijgelaten regel. De mogelijkheid dat deze
regel bedoeld is als interlinie kan voorlopig redelijkerwijs worden uitgesloten: een
dergelijke lay-out voor dit type tekst is, ook gelet op de inrichting van andere Der
naturen bloeme-handschriften, niet erg waarschijnlijk. Een denkbaar alternatief is
dat deze regel bestemd was voor een opschrift dat niet gewoon met inkt geschreven
moest worden, maar - als onderdeel van de rubricatie - in rode inkt. Dergelijke
rubriekteksten komen echter niet voor in de door mij bekeken handschriften met
Maerlants naslagwerk over de natuur. De tekst van Der naturen bloeme is zodanig
gestructureerd dat (capittel-)opschriften overbodig zijn. Maerlant licht de structuur
van zijn werk zelf toe:
221 +Nu hoert vort van elken diere
Sine sonderlinghe maniere.
In Latijn sal ic haer namen
Ordinieren alle te samen,
225 Omme datter menich dier in steyt,
Daer ic die name niet of en weyt.
Teerst in A, daerna in B,
Na dordine van den A. b. c.
Sullen haer namen sijn geset,
230 Omme dat mense vinden mach te bet.

Der naturen bloeme, ed.-Verwijs, dl. I, p. 31.

Omdat per categorie, zoals de gaande of viervoetige dieren (boek II), de vogels
(boek III) etc., steeds opnieuw de alfabetische ordening van de trefwoorden wordt
gevolgd, zij het op de Latijnse benamingen, vormt het zoeken in principe nauwelijks
een probleem. De ezel zoeke men dus in boek II op de A van asinus: ‘dats des esels
15
name’ . Om dit naslagwerk snel te kunnen raadplegen is het van belang de plaats
waar de tekst van een volgend trefwoord begint duidelijk in het oog te laten springen.
Daartoe is altijd de Latijnse ei-
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Bk. II, vs.
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gennaam aan de kop van de beschijving geplaatst: ‘Salamandra es ene maniere
[soort] van serpenten’ etc.; cf. afbeelding 2. Voorts is het begin van iedere
afzonderlijke beschrijving in alle handschriften die ik heb bekeken, gemarkeerd met
een initiaal (lombarde) van gewoonlijk twee regels hoog. In veel van die handschriften
is bovendien op deze plaats een miniatuur aangebracht met daarin een geschilderde
of getekende voorstelling van het behandelde onderwerp.
Nu moet de bestemming van de al eerdergenoemde opengelaten vlakjes ter
sprake komen. De aanwezigheid van representanten voor een initiaal (of lombarde)
in de fragmenten T en M betekent dat op de lege plek in elk geval een al dan niet
versierde aanvangsletter moest komen, anders van vorm en waarschijnlijk groter
dan een kapitaal. In theorie is het mogelijk dat op de open plek een initiaal getekend
of geschilderd moest worden die het hele vlakje zou vullen (op de halve regel na
die zich boven het ‘ingesprongen’ tekstgedeelte bevindt; zie afb. 3A). Dit lijkt me
voor Middelnederlandse handschriften praktisch uitgesloten.

‘fout’
Afb. 3 A

‘goed’
Afb. 3 B

De bovenlijn van een initiaal hoort in principe gelijk te lopen met de bovenlijn van
de eerste regel van de tekst waarvan die initiaal de eerste letter is (zie afb. 3B). Er
is een tweede argument dat tegen deze theoretische mogelijkheid pleit. In de
fragmenten T is de hoogte van de open plaatsen 4 + 1 = 5 regels, maar in de
fragmenten M varieert de hoogte van 4 (3 + 1) tot 7 (6 + 1) regels. Hoe moet
verklaard worden dat de ene beschrijving zou beginnen met een aanvangsletter
van drie regels hoog, een andere met een letter van vier of vijf regels hoog en dat
bij weer een andere beschrijving is uitgegaan van een initiaal van maar liefst zes of
meer regels hoog? Het
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gebruik van initialen dient de structuur van het werk zichtbaar te maken . Indien op
de open plaatsen in dit handschrift met Der naturen bloeme initialen zouden zijn
aangebracht, dan zou die codex een zeer vertekend beeld hebben gegeven van de
opbouw van die tekst. De beschrijvingen van de verschillende dieren zijn immers
van dezelfde orde binnen de structuur van het werk.
Waarschijnlijker is dat op de open plaatsen een miniatuur gedacht was. Wanneer
we daarvan uitgaan wordt ook het verschil in grootte van de vlakjes begrijpelijker.
Telkens wanneer de kopiist enige ruimte openliet, heeft hij rekening gehouden met
de vorm van het onderwerp waarvan de miniaturist het bijpassende plaatje zou
leveren. Bij het vaststellen van die verschillende ruimten kon hij zich
hoogstwaarschijnlijk al baseren op de lay-out van zijn legger, het handschrift
waarnaar hij afschreef. In de door mij bekeken Der naturen bloeme-handschriften
zijn overeenkomsten aan te wijzen in de uitbeelding van bijvoorbeeld de dieren,
zowel wat betreft de aard van de schildering als het formaat van de miniatuur. Niet
17
alleen kopiisten maar ook miniaturisten volgden modellen na . Ik beperk me verder
tot het formaat van de afbeeldingen. In veel handschriften blijken de miniaturen van
de zeemonsters en vissen steeds wat groter van formaat te zijn dan die van
bijvoorbeeld de mensensoorten, de viervoetige dieren en de slangen. Hetzelfde
beeld treft men aan in de fragmenten M en T: voor de zeemonsters en vissen (in
M) is gemiddeld meer ruimte opengelaten dan voor de vogels (in M) en de slangen
(in T). Maar ook binnen deze categorieën is het formaat van de miniaturen niet
steeds even groot, bepalend is immers de vorm van het af te beelden onderwerp.
Een volgend punt is de vraag waar de kleine initiaal of lombarde aan het begin
van elke beschrijving precies gepland was. Het is denkbaar dat de lombarde exact
over de representant heen moest worden aangebracht, bij wijze van ‘uitspringende
initiaal’. Uitgaande van de vooronderstelling dat een interlinie niet waarschijnlijk is,
vulde de miniatuur de opengelaten ruimte geheel. In deze voorstelling van zaken
blijft alleen boven het ingesprongen tekstgedeelte een halve regel leeg; misschien
was daar een simpele regelvulling als decoratieve scheiding gedacht (zie afbeelding
4). Een be-
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Afb. 4

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 7
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zwaar tegen deze oplossing is wellicht de afstand tussen de initiaal en de rest van
het woord: S[...]alamandra. Een andere mogelijkheid is dat de ruimte die thans
onbenut gelaten is geheel ingekleurd moest worden met uitzondering van het
rechthoekige vlakje voor de lombarde. Deze zou dan aan drie zijden ingebed liggen
in het kleurvlak en met één zijde aansluiten bij het ingesprongen tekstgedeelte. Men
zou kunnen spreken van een ‘ingebedde initiaal’. Het af te beelden onderwerp kon
tegen de gekleurde achtergrond geschilderd worden in de rest van het vrijgelaten
18
gedeelte (zie afbeelding 5) . Boven de ingesprongen verzen zou desgewenst weer
een ‘bout-de-ligne’ aangebracht kunnen worden, maar erg plausibel is deze oplossing
niet.
Op p. 137 is gesteld dat de mogelijkheid van een open regel als interlinie voorlopig
kon worden uitgesloten. Op grond van de lay-out van de fragmenten M en T moet
het gebruik van een witregel in dit handschrift toch als een reële mogelijkheid gezien
worden. In dat geval lijken varianten van de hierboven geschetste oplossingen het
meest voor de hand te liggen (zie de afbeeldingen 6 en 7). Een oplossing die
misschien nog waarschijnlijker is, ontstaat door op de plaats van de witregel of de
eventuele regelvullingen toch rubriekteksten te denken, bijvoorbeeld: Van den
Salamander. Dit opschrift kon zowel een halve witregel (cf. afb. 4 en 5) als een hele
witregel vullen (maar dan voor ongeveer driekwart; cf. afb. 6 en 7). De oplossing
van afbeelding 7, maar dan met een rubriektekst op de opengelaten regel, acht ik
uiteindelijk de meest waarschijnlijke. Maar dat wil in feite alleen zeggen dat die het
meest overeenstemt met míjn inzichten inzake de lay-out van dit type
Middelnederlandse handschriften.
Eén ding is wel duidelijk: wat voor oplossing men ook bedenkt voor de afwerking
en verluchting van de codex waartoe de fragmenten M en T behoord hebben, binnen
de overlevering van de Der naturen bloeme-handschriften is voor geen van de
mogelijke oplossingen een parallel aan te wijzen. Elke hier gegeven voorstelling
van zaken zou uniek zijn en blijft daarmee een speculatie. Wellicht is de
ongebruikelijke mise-en-page van dit handschrift een van de redenen waarom de
codex nooit geheel is afgewerkt. Gebruikelijker en heel
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eenvoudig is een mise-en-page waarbij rekening gehouden is met zowel een
miniatuur aan het begin van elk trefwoord als een lombarde. Door de tekst tweemaal
te laten inspringen ontstaat een lay-out waarin alle elementen probleemloos hun
eigen plaats vinden. Een mooi voorbeeld van deze indeling biedt de Leidse codex
van Maerlants Der naturen bloeme: LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, HS. BPL 14
A (zie afbeelding 8). Overigens is de lay-out van Der naturen bloeme-handschriften,
zowel wat betreft de structurering van de tekst als ten aanzien van de illuminatie en
illustratie, een apart onderzoek meer dan waard, zeker wanneer men daarin ook
de handschriftentraditie van het Latijnse De naturis rerum betrekt.
Het handschrift waartoe de fragmenten behoord hebben, kan zonder aarzeling op
ca. 1300 gedateerd worden. Hoogstwaarschijnlijk is het zelfs nog wel wat ouder,
zoals ook van de fragmenten M in het Corpus-Gysseling wordt gezegd. Het schrift
vertoont enkele kenmerken die op een voor Middelnederlandse handschriften hoge
ouderdom wijzen: in plaats van de in textualis-schrift zeer gebruikelijke dubbele a
(vergelijk het schrift in afbeelding 1) komt in deze fragmenten van Der naturen
bloeme alleen een open ‘kopjes-a’ voor (zie afbeelding 2); deze a vormt een schakel
in de ontwikkeling van de laat-karolingische a over wat genoemd wordt de littera
pregotica naar de a-vorm in de gotische littera textualis en komt nog voor in vroege
specimina van de textualis. Een ander oud trekje is de vorm van de kapitale N (afb.
2, aan het begin van de drieëntwintigste regel in kolom b). Dan kan hier genoemd
worden het nog volstrekt ontbreken van de rondboogverbindingen die het volgroeide
textualis-schrift kenmerken. Tenslotte wijs ik op het veelvuldig schrijven van de lange
s aan het einde van een woord. In de veertiende eeuw maakt deze s in finale positie
geheel en al plaats voor de korte eind-s. In de hier besproken fragmenten van
Maerlants ‘encyclopedie van de natuur’ zijn beide schrijfwijzen nog naast elkaar
terug te vinden.
De taal van het handschrift is Vlaams, mogelijk Westvlaams. Gysseling geeft als
localisering ‘noordelijk West-Vlaanderen’. Het gaat mij echter te ver om, zoals
Gysseling doet, daaraan de
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Afb. 8. Hs. Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 14 A, fol. 103v (verkleind).
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conclusie te verbinden dat het handschrift ‘dus hoogstwaarschijnlijk te Brugge’
19
geschreven is .
De fragmenten in Trier hebben evenals de fragmenten in München dienst gedaan
als schutbladen aan de binnenzijde van de twee platten van een boekband.
Ongetwijfeld was folium 1 voorin dat boek bevestigd, want op het verso daarvan is
in de bovenmarge in een vijftiende-eeuwse littera hybrida een aantekening over de
(gemengde) inhoud van dat boek geschreven: ‘Opera et tractatus beati anselmi
archiepiscopi // Discipulus de Erudicione christi fidelium // Tabuba [lees: Tabula] pro
20
sermonibus de tempore colligendis’ . Het recto van folium 1 zat tegen het voorplat
geplakt; aan deze zijde van het blad is het schrift sterk vervaagd en zijn sporen
zichtbaar van het leer waarmee de hand bekleed geweest moet zijn. Folium 2 bevond
zich zonder twijfel achterin de band. Getuige de leersporen op het verso daarvan,
dat thans enigszins verkleurd is en waarop de tekst hier en daar moeilijk leesbaar
is, was dit blad met die versozijde tegen het plat bevestigd. Op het recto is onderaan
in de marge tussen de kolommen nog een afdruk zichtbaar van een initiaal of cijfer
in rode inkt of verf.
o

Uit de geciteerde aantekening op fol. 1v valt nog een en ander af te leiden.
Kennelijk heeft het handschrift waarvan de fragmenten M en T deel uitgemaakt
hebben, al in de vijftiende eeuw zijn waarde als Der naturen bloeme-handschrift
verloren. Het werd versneden en de bladen werden gebruikt als materiaal voor de
boekbinder. Was het terechtgekomen in een omgeving waar men voor de tekst
geen belangstelling (meer) had of waar men het Middelnederlands niet of
onvoldoende beheerste? Mogelijk heeft ook het feit dat de uitvoering van de codex
niet was voltooid ertoe bijgedragen dat het handschrift al zo betrekkelijk snel ten
prooi viel aan het boekbindersmes. Toen de fragmenten T enkele eeuwen later - in
elk geval vóór 1911, getuige de catalogus van Becker - weer werden losgemaakt
uit de boekband waarin ze als schutbladen voorkwamen, zijn ze aan alle zijden met
arabische cijfers genummerd, van 1 tot en met 4.
o

De inhoud van de fragmenten is als volgt: fol. 1r : vs. 454-491 en 496-529, fol.
o

o

1v : vs. 533-570 en 573-605, fol. 2r : vs. 611-689 en
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fol. 2v : vs. 690-770 uit boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme, de
Middelnederlandse vertaling van het Liber de natura rerum van Thomas van
21
Cantimpré . Zoals aan het begin van deze beschrijving is opgemerkt, is een aantal
o

verzen beschadigd, terwijl de tekst op fol. 1r nauwelijks te ontcijferen valt en die
o

op fol. 2v soms moeilijk leesbaar is. Voorzover dat mogelijk is, heb ik de tekst van
de fragmenten in Trier gecollationeerd met de editie van Verwijs naar hs. LEIDEN,
22
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, BPL 14 A . De varianten die daarbij aan het licht kwamen
zijn gering in aantal en lopen veelal parallel met variante lezingen die voorkomen
in andere Der naturen bloeme-handschriften. Dit geldt met name voor de
handschriften die in het variantenapparaat van deze uitgave worden aangeduid met
de siglen A en V: de zeer verwante handschriften 's-GRAVENHAGE, KONINKLIJKE
BIBLIOTHEEK, KA XVI en 76 E 4; in een zeer klein aantal gevallen komt ook hs. B in
aanmerking: BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 19.546. In vs. 757-758, bij de
behandeling van de Tarans (gen.: Tarantis), wijkt T echter af van A, V en B en sluit
de tekst weer nauw aan bij die van het Leidse handschrift (L):
+

Mer sal doot slaen alte hant
Ende latent in olien rosten [= rusten? of roosteren?] te hant

+

+

T 757
758

+
+

Men sal doet slaen dat tarant
Ende latent in olye roten [= rotten, bederven] thant
+
Ende laet in olye rotten te hant
+

+

A, V, B 757
A, V 758
+
B 758
+

+

Men sal doet slaen dat te hant,
Ende latent in olye roosten te hant,
+
Die olie die es medicine
+
Fraie ende goet te dien venine.
+

Der naturen bloeme, ed.-Verwijs, dl. II, p. 64.

Gelet op de Latijnse tekst van Thomas van Cantimpré is de juiste lezing ongetwijfeld
die van A en V: Occisus et putrefactus in oleo est ipsum oleum remedium contra
23
venena et puncturas tarantis . Ook voor vs. 540 bestaan verschillende lezingen.
Behandeld wordt de Naderos of Nadera, een serpent waarvan gezegd wordt dat
het een zeer schadelijke adem heeft. Wanneer men een vers afgesneden
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L 757
758
+
759
+
760
+
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twijg voor zijn bek houdt, dan ontstaan door zijn aanblazing op de bast blaasjes en
verschrompelt het takje: Huius flatus adeo nocivus esse dicitur, ut si virgam recenter
24
cesam ori ipsius adhibeas, corticem eius flatu faciat in vesicas felleas ebullire . In
de L-redactie is deze eigenschap van de Nadera aldus weergegeven:
+

Haer blasen es snel van moghentheden.
Men neme een roede versch ghesneden,
+
Ende doe den naderen blasen daer an,
+
Te hant verdroeghet si dan.

+

+

L 537
538
+
539
+
540
+

Waarschijnlijk beter zijn de volgende varianten op vs. 540:
+

+

Soe sal vol bladeren risen dan
+
+
Si sal vol bladre risen dan
+
25
Die roede sal bladeren dan

cf. Der naturen bloeme, ed.-Verwijs, dl. II, p. 56-57.

+

A, V 540
met bladeren/bladre zijn
+
B 540
+
blaren of blaasjes
bedoeld
+
T 540
+

In de fragmenten T is voorts sprake van de Racela in plaats van de Rucela (vs. 581;
bij Thomas van Cantimpré vindt men Rutela). Een andere variant leveren de verzen
695-699:
+

Wie heetmen dit scorpioen
Dan die oerscalc, die dit doen
+
Also gheset heeft ende poghet,
+
Woet dat scoenste buten toghet
+
Met sprekene, met sconen ghelate;
+

+

L 695
696
+
697
+
698
+
699
+

+

Wie mach bet heten dit scorpioen
Dan die orscalc die dit doen
+
Die also geset heuet ende so poget
+
Hoe dat si scoenst hem buten toget
+
Met sprekene met sconen gelate
+

+

T 695
696
+
697
+
698
+
699
+

cf. Der naturen bloeme, ed.-Verwijs, dl. II, p. 62.

Verwijs acht voor de verzen 695-696 de redactie A/V de juiste (de B-redactie is
vrijwel gelijkluidend daarmee):
+

Wien meent het dit scorpioen
Dan die oerscalc, die sijn doen [etc.]

+

+

A, V 695
696

+

Der naturen bloeme, ed.-Verwijs, dl. II, p. 62, nt. 2.
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Deze observaties bevestigen de door Gysseling gemaakte onderverdeling in twee
subfamilies van de handschriften A, V, M en L, die met elkaar een familie of groep
26
van verwante afschriften met Maerlants Der naturen bloeme vormen . De tekst
zoals die voorkomt in de beide Haagse codices A en V rekent hij tot de ene subgroep.
De redactie van de fragmenten M, waarmee thans de fragmenten T verbonden
moeten worden, is het meest verwant met de redactie die bewaard is gebleven in
hs. L: ze horen thuis in een en dezelfde subfamilie.

Adres van de auteur:
Bibliotheek der Rijksuniversiteit (BNM)
Witte Singel 27
Postbus 9501
2300 RA Leiden

Eindnoten:
1 A. Becker, Die deutschen Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier. Trier, 1911. Beschreibendes
Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier. Siebentes Heft: Die deutschen
o

Handschriften; aangehaald als Becker 1911. Zie p. 60, hs. 2024 (664) 8 .
2 Becker is bij het opgeven van de begin- en slotwoorden van de boeken niet altijd even nauwkeurig
geweest (hetzelfde geldt voor de opgave van de folia). Juist de Duits of ripuarisch lijkende
bestanddelen in zijn citaten blijken op fouten te berusten. In plaats van Die here sprach tot
o

Moysen (fol. 72r ) staat er gewoon sprack; voor Cvsse mich mitten cussen dyns monts (fol.
o

199r ) moet gelezen worden Cvsse my etc.
3 J.A.A.M. Biemans, Middelnederlandse bijbelhandschriften. Leiden, 1984. Verzameling van
Middelnederlandse bijbelteksten/Corpus sacrae scripturae neerlandicae medii aevi, Catalogus.
o

4
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Zie nr. 58: TRIER, STADTBIBLIOTHEK, Hs. 2024 (664) 8 .
Becker 1911, p. 114-121.
Becker 1911, p. 121. Zie de uitgave van G. de Smet en M. Gysseling, ‘Die Trierer
Floyris-Bruchstücke.’ In: Studia Germanica Gandensia 9 (1967), p. 157-196 en J.H. Winkelman,
Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im ‘Trierer Floyris’ und in der ‘Version
Aristocratique’ des altfranzösischen Florisromans. Eine vergleichende Untersuchung. [Amsterdam,
1977. Diss. Leiden, 1977.]
Becker 1911, p. 115: DEUTSCHE FRAGMENTE, MAPPE IV, NR. 3; cf. J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. 2de, herz. dr.
Leiden, 1972 [aangehaald als Deschamps 1972], nr. 12, p. 51 en de bij dit nummer opgegeven
litteratuur.
Becker 1911, p. 115-116, resp. de nrs. 5, 6 en 10.
In de meeste Rijmbijbel-handschriften komen geen capittelopschriften en/of -nummers voor.
Vermoedelijk zijn die pas later aan Maerlants tekst toegevoegd, want ze worden - voor zover
bekend - alleen in enkele jongere afschriften van de Rijmbijbel aangetroffen. Ook in het handschrift
dat ten grondslag ligt aan de eerste en tot op heden enige editie van de Rijmbijbel ontbreken
dergelijke rubriekteksten: alleen de overgangen van de ‘boeken’ waarin de oud-testamentische
stof is verdeeld, zijn door middel van rubricatie gemarkeerd (een initiaal en enkele regels die in
rode inkt geschreven zijn). Dit teksthandschrift, BERLIJN, STAATSBIBLIOTHEK PREUSSISCHER
KULTURBESITZ, MS. GERM. FOL. 622, is in 1321 geschreven door Jacobus, een pastoor te
Waterduinen in Zeeuws-Vlaanderen. Zie voor de uitgave: Rymbybel van Jacob van Maerlant.
Met voorrede, varianten van hss., aenteekeningen en glossarium [...] uitgegeven door J. David.
3 Dln., Brussel, 1858-1861, hier verder aangehaald als Rijmbijbel, ed.-David. De opschriften in
de editie zijn op een tamelijk willekeurige manier ontleend aan andere handschriften dan het
Berlijnse teksthandschrift; cf. Rijmbijbel, ed.-David, dl. III, p. xxii-xxiv en p. xxxv.
Rijmbijbel, ed.-David, dl. II, p. 631-641. Bij filologisch onderzoek dient deze uitgave met grote
voorzichtigheid gehanteerd te worden. David volgt uiteraard het teksthandschrift, maar heeft op
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sommige plaatsen de voorkeur gegeven aan de lezing van andere handschriften; zie Rijmbijbel,
ed.-David, dl. III, p. xxxiii. Bovendien heeft de editeur de spelling van de tekst genormaliseerd,
aldus Lieftinck in de Bouwstoffen van E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek.
11 Dln., 's-Gravenhage, 1885-1952; zie dl. 10, Bouwstoffen, tweede gedeelte (G-Z) door G.I.
Lieftinck, art. 1107. De Bouwstoffen worden hierna aangehaald als MNW 10.
Deschamps 1972, nr. 25, p. 86-88.
Cf. MNW 10, art. 1107, 3 en Deschamps 1972, p. 87-88. De localisering in Limburg is voornamelijk
gebaseerd op de stijl van de miniaturen in dit handschrift. Nu is het altijd mogelijk dat het
handschrift bijvoorbeeld in Vlaanderen afgeschreven is en elders, bijvoorbeeld in Limburg, werd
verlucht. Maar hoewel de taal ervan inderdaad Vlaams (of Westvlaams) is, komen ook daarin
kennelijk Limburgse bestanddelen voor; zie ook A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst.
II. Klankleer. 5de, herz. uitg. Groningen, 1968, § 103, aant. op p. 91.
Met behulp van fotografisch materiaal in de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (de BNM,
ondergebracht in de Leidse universiteitsbibliotheek) en in het foto-archief van het Instituut De
Vooys van de Rijksuniversiteit te Utrecht heb ik de mise-en-page van elf complete en vier
fragmentarisch overgeleverde handschriften met Der naturen bloeme onderling kunnen
vergelijken. Drs. A.A.M. Besamusca zeg ik op deze plaats dank voor zijn assistentie in het
Utrechtse foto-archief.
De traditie van de handschriften met de Latijnse bron voor Maerlants Middelnederlandse vertaling,
De natura rerum van Thomas van Cantimpré, heb ik buiten beschouwing gelaten.
Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Uitgegeven door Maurits
Gysseling m.m.v. en van woordindices voorzien door Willy Pijnenburg. Reeks II: Literaire
handschriften. Deel 2, Der naturen bloeme. 's-Gravenhage, 1981 [aangehaald als Der naturen
bloeme, ed.-Gysseling], p. XIII-XV en p. 417-435; het citaat op p. XIII.
In dit artikel wordt bij de opgave van de tekst echter steeds verwezen naar de reprint van de
oudere standaardeditie uit 1878, waarin ook varianten van enkele andere handschriften zijn
opgenomen: Jacob van Maerlant's Naturen bloeme. [Uitgegeven] door E. Verwijs. [2 dln. in een
band. Arnhem], 1980; aangehaald als Der naturen bloeme, ed.-Verwijs.
Ik dank Drs. J.J. van der Voort van der Kleij die mij foto's van de fragmenten-München ter
beschikking stelde. Deze fragmenten kunnen het beeld van de oorspronkelijke codex wat
uitbreiden en scherper maken. De fragmenten M bevonden zich meer naar voren in het handschrift
dan de fragmenten T en bevatten van boek III, vs. 3535-3674 (slot van dit boek; volgens de
verstelling in de ed.-Gysseling vs. 8229-8368), boek IV, vs. 1-32 (ed.-Gysseling vs. 8369-8400),
vs. 351-512 (ed.-Gysseling vs. 8718-8879), vs. 802-961 (ed.-Gysseling vs. 9175-9334) en boek
V, vs. 161-325 (ed.-Gysseling vs. 9632-9796). De fragmenten M zijn van dezelfde hand als de
fragmenten T. In dit gedeelte van het handschrift (M) telden alle kolommen 45 regels en was de
bladspiegel 260 × ca. 150 mm. Het blijkt wel de bedoeling geweest te zijn dat bij de tekst
paragraaftekens werden aangebracht want op sommige plaatsen in de fragmenten M vindt men
representanten daarvoor, gevormd door twee schuine streepjes. Prikgaatjes voor de horizontale
schrijflijnen bevinden zich in de binnenmarges van de bladen. De bladranden van de fragmenten
M zijn op soortgelijke wijze als die van de fragmenten T besnoeid en alle fragmenten hebben
dienst gedaan als schutbladen in boekbanden.
Der naturen bloeme, ed.-Verwijs, dl. II, p. 32. De ordening van de trefwoorden binnen de letters
is overigens niet volledig alfabetisch.
Gebruikelijk is een grote initiaal (bijvoorbeeld van 8 regels hoog) aan het begin van het werk,
een iets kleinere initiaal (bijvoorbeeld 4 of 5 regels hoog) om een eventuele onderverdeling van
het werk in verschillende ‘boeken’ aan te geven, en kleine initialen (lombarden: 1, 2 of 3 regels
hoog) om de hoofdstukken of capittels te markeren.
Zo is bekend dat hs. 's-GRAVENHAGE, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 76 E 4 een kopie is van hs.
's-GRAVENHAGE, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, KA XVI; zie A. van Panthaleon van Eck-Kampstra,
‘Jacob van Maerlant's “Der naturen bloeme”. Twee notities over handschriften.’ In: Het boek 36
(1963-1964), p. 222-232.
In hs. LONDEN, BRITISH LIBRARY, MS. ADD. 11.390, dat waarschijnlijk in de eerste helft van de
veertiende eeuw vervaardigd is, lijkt op sommige plaatsen voor een vergelijkbare lay-out gekozen
te zijn: miniatuur én lombarde naast elkaar in de rechthoekige ruimte die door het inspringen
van de tekst ontstaan is. Voorzover ik heb kunnen nagaan betreffen al die gevallen
noodoplossingen nadat bij het schrijven van de verzen geen rekening met de lombarden en
miniaturen is gehouden. De plaatjes in dit handschrift hadden steeds midden in de tekst van het
behandelde onderwerp moeten worden aangebracht. Dat is af en toe misgegaan, met als gevolg
dat aan elke miniatuur nog weer eens een bijschrift is toegevoegd om duidelijk aan te geven
wat het plaatje voorstelt.
Der naturen bloeme, ed.-Gysseling, p. XIV.
Met de eerste auteur wordt ongetwijfeld bedoeld Anselmus, aartsbisschop van Canterbury
(1033-1109). De zich ‘Discipulus’ noemende auteur is de dominicaan Johannes Herolt († 1468),
wiens De eruditione Christi fidelium seu De doctrina christiana uit 1416 hier hoogstwaarschijnlijk
gevolgd wordt door een overzicht van diens preken voor het tijdeigen van de liturgische kalander,
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de Sermones Discipuli de tempore uit 1418 (latere toevoegingen dateren van 1430); de
aanwezigheid van het overzicht doet vermoeden dat ook de Sermones zelf in deze verzamelband
waren opgenomen. Zie voor Herolt: Th. Kaepelli O.P., Scriptores ordinis praedicatorum medii
aevi. Vol. II, Roma, 1975, p. 450-451.
Thomas Cantimpratensis, Liber de natura rerum. Editio princeps secundum codices manuscriptos
[verzorgd door H. Boese]. T. I: Text. Berlin, New York, 1973, aangehaald als De natura rerum.
Der naturen bloeme, ed.-Verwijs, dl. II, p. 54-64.
De natura rerum, p. 289.
De natura rerum, p. 284-285.
Het werkwoord ‘bladeren’ is hier waarschijnlijk een equivalent van ‘bladderen’, d.w.z. blaasjes
krijgen (cf. MNW 1, kolom 1281 i.v. blader).
Aan het lijstje variante lezingen zou men ook nog die van hs. DETMOLD, LIPPISCHE
LANDESBIBLIOTHEK, NR. 70 kunnen toevoegen: wl bladren salsoe werden dan; cf. Der naturen
bloeme, ed.-Gysseling, p. 283, vs. 11147. Ik heb ervan afgezien de fragmenten T ook te
collationeren met het Detmoldse handschrift. Drs. J.J. van der Voort van der Kleij is voornemens
de tekst van de Der naturen bloeme-fragmenten in Trier uit te geven en van kommentaar te
voorzien, als aanvulling op het Corpus-Gysseling.
Der naturen bloeme, ed.-Gysseling, p. XI. Gysseling onderscheidt in het stemma van Der naturen
bloeme-handschriften twee hoofdgroepen waarvan de ene o.m. het Detmoldse handschrift en
het Brusselse handschrift bevat. Tot de andere familie rekent hij de vier hier genoemde afschriften.
Zie ook het in nt. 17 genoemde artikel van mevr. Van Panthaleon van Eck-Kampstra en Jacob
van Maerlant's Der naturen bloeme. [Tentoonstellingscatalogus Instituut De Vooys,
Rijksuniversiteit Utrecht.] Utrecht, 1970. Naar de letter 4, p. 32-43.
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W.F. Daems
Van kersepitten en witte laurierbladeren
Notities bij een recente tekstuitgave
Anna Delva, Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late
middeleeuwen. Met uitgave van het Brugse Liber Trotula. 233 blz. Diss.
Leiden. Brugge 1983.
‘Wie zich met de medische historie der middeleeuwen wil inlaten, dient ook de
middeleeuwse therapieën op basis van kruiden en farmaceutische produkten te
ontcijferen’. Aldus Anna DELVA in de ‘Inleiding’ tot haar uitgave van de ‘Brugse
Trotula’ (blz. 15).
Ware het niet dat we hier met een proefschrift te doen hebben, zo zouden we - na
de eerste steekproeven - dit werk zonder meer aan de reeks van onbetrouwbare
tekstuitgaven hebben toegevoegd. Om te voorkomen dat anderen dit werk als
hoogste wijsheid zullen aanhalen, laat ik de voornaamste slordigheden (niet de
klaarblijkelijk ongecorrigeerde zetfouten) en onzinnigheden als notities bij de
voetnoten van dit proefschrift volgen. De getallen tussen haakjes zijn die van de
voetnoten.

I. Problemen der botanisch-wetenschappelijke nomenklatuur.
(89) Gentiana Lutea: alle speciesnamen worden klein geschreven, dus Gentiana
lutea. Dit geldt ook voor bv. Daucus carota (262), Rhus coriaria (454), enz. (102)
en (104) Arthemesia: moet zijn Artemisia. (138) Scabiosa succisa L: moet zijn
Succisa pratensis Moench. (165) Gummi Arabicum: moet zijn G. arabicum. (180)
Mandragora officinalis: moet zijn M. officinarum. (193) Ligusticum levisticum L.: moet
zijn Levisticum officinale W.D.J. Koch; overigens luidde het zeer verouderde
synoniem Ligusticum paludapifolium (Lam.)
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Ascherson. (210) Cerusa: moet zijn Cerussa. (214) Uriganum: moet zijn Origanum.
(262) Trigonella Foenum graecum: moet zijn Tr. foenum-graecum:
wetenschappelijk-botanische namen mogen uit slechts twee elementen bestaan
(genus- en speciesnaam); zijn er toch drie, dan moet een verbindingsstreepje worden
aangebracht. (294) Lithargyrium: moet zijn Lithargyrum. (357) Betonica officinalis
L.: tegenwoordig Stachys officinalis (L.) Trev. (405) Heracleum spondylium: moet
zijn H. sphondylium. (412) croccus: moet zijn crocus. (434) Zwarte mosterd is
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, niet Sinapis nigra L.

II. Paleografische en taalkundige (Latijn!) problemen.
(100) vini albi optimi: is enkelvoud!, dus niet wijnen. (240) Calamentha officinale L.:
moet zijn C. officinalis L. (283) a: leesfout voor 7 en daardoor is ‘a staat voor x-aantal’
klinkklare onzin! (348) kersen [hs. kerspen] > carp > pannekoek: lees > crespen
(crêpes). (368) albe [hs. albi!] folia lauri: witte laurierbladeren: het hs. heeft z.z. en
niet 33 (of iets dergelijks) en dat staat voor zinziber, dus: R. zinziberis albi, folia
lauri...Wie heeft er ooit van witte laurierbladeren gehoord? (372) fomenteye: niet
een meelbrij, maar een (gewoonlijk warme) wikkel, een stoving (fomentatio). (409)
[en vaker] uguentum: er staat in het hs. duidelijk unguentum. Overigens: althaea is
natuurlijk een moeilijk woord, maar de genitief luidt dan althaeae, mnl. altee. (446)
galliarum: het hs. heeft gallarum. (439) yliccis, steranijs (Illicium verum L.): het hs.
heeft yliricis, en dat past prachtig bij ‘wortele’ (Radix iliricis, van Iris pseudacorus L.,
gele lis), en heeft dus met de vruchten van Illicium niets te maken.

III. Onjuiste en twijfelachtige interpretaties.
(125) kerspillen - kersepitten (?) of pillen van jodenkers: alleen al de KEUZE tussen
kersepitten en pillen van jodenkers (Physalis alkekengi) is kostelijk. Hoe mogen
zulke pillen er wel hebben uitgezien? Dit is totale nonsens; het moet zijn: kerspillen
< krespillen < crispula = Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (243) sponsa solis: niet
alleen Cichorium intybus, maar ook Taraxacum officinale en Calendula
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officinalis werden in de middeleeuwen sponsa solis genoemd. (276) aqua morelle:
water van zwarte nachtschade: eerder van Atropa belladonna L. (292) acacia met
licio: sleedoorn met kamperfoelie: hier zijn de sappen (als zelfstandige middelen)
en niet de planten zelf bedoeld. (306) scariolen: wilde cichorei: met scariolen kan
bedoeld zijn Sonchus oleraceus L., melkdistel, een Endivia-vorm of Salvia sclarea
L., scharlei-salie. Het moet natuurlijk de laatste zijn, want die past voortreffelijk bij
de andere planten van het recept. (307) gararium (?): het hs. heeft inderdaad een
moeilijke lezing, geraer..., maar dat is zeker niet gararium of geranium, die beide in
middeleeuwse teksten onbekend zijn. (434) sinapis: de opmerking ‘beide zijn dus
planten en geen mosterdsauzen’ slaat als een tang op een varken. (377) juniperi
(...) hier worden de jeneverbessen bedoeld, werkt [werken!] ontsmettend en
slijmafdrijvend; werd ook bij hoest toegediend: het hs. geeft een recept ‘bi den welken
wi die matrice bequemelic maken te ontfane’! Wat slijmafdrijving en hoest daarmee
te maken hebben, ontgaat mij. Veel waarschijnlijker is hier het hout, lignum juniperi,
gebruikt.
Dergelijke farmakologische excursies zonder enig verband met de realiteit van de
voorschriften in het handschrift komen herhaaldelijk voor in dit proefschrift. Daarop
in te gaan zou echter buiten het bestek van dit tijdschrift vallen.
De aangehaalde voorbeelden zijn slechts enkele illustraties van het vele dat op dit
werk aan te merken valt. Frekwent on- of wanbegrip van de Latijnse en
Middelnederlandse vaktermen, een zéér slordige transcriptie van de tekst, en een
vèrgaande onkunde van de Middeleeuwse farmaceutische realiteit maken van dit
proefschrift beslist geen model in het genre.

Adres van de auteur:
Stollenrain 15
CH-4144 Arlesheim
Zwitserland
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Boekbeoordelingen
W.J.J. Pijnenburg, Bijdrage tot de etymologie van het oudste Nederlands,
dissertatie, Nijmegen 1980 (uitgegeven in eigen beheer).
De Nijmeegse hoogleraar in de algemene, interlinguale en Nederlandse dialectkunde
en de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap, Antonius Angelus Weijnen,
inspireerde en begeleidde in totaal 20 promovendi. Pijnenburg was de zestiende
promovendus van Weijnen en de eerste na diens emeritaat in 1980. Zijn proefschrift
is in tweeërlei opzicht een rara avis. Pijnenburg komt niet, zoals het merendeel van
Weijnens promovendi, uit de Nijmeegse dialectenschool en was zelfs geen leerling
van Weijnen in stricto sensu. Hij studeerde Slavische taal- en letterkunde en na zijn
kandidaatsexamen vergelijkende taalwetenschap met als hoofdvak Indo-europese
taalvergelijking en als bijvakken Russisch en Litouws aan de Universiteit van
Amsterdam. Op de tweede plaats is zijn proefschrift het eerste en enige bij Weijnen
dat uit louter artikelen bestaat.
Het eerste deel van de dissertatie is getiteld ‘Het etymologisch onderzoek in de
Nederlanden en de plaats daarin van het Oud- en Vroegmiddelnederlands materiaal’.
Uitgangspunt voor Pijnenburg (voortaan P.) is het gegeven dat er voor het Oud- en
Middelnederlands geen etymologisch woordenboek bestaat. ‘Niettemin is het aantal
woorden dat deze periode van het Nederlands niet heeft overleefd, tamelijk groot
en omdat de etymologische woordenboeken van de moderne taal zich wat de
nomenclatuur betreft in hoofdzaak op synchroon standpunt stellen en veelal de
cultuurtaalwoorden behandelen, is een substantieel gedeelte van de woordenschat
van onze taal en daarmee van het laatwestgermaans in etymologisch opzicht een
gesloten boek (p. 10).’ De bedoeling die de auteur met deze inleidende bijdrage
heeft, is het beantwoorden van de vraag of er voldoende argumenten zijn om een
apart ‘Etymologisch Woordenboek van het Oud- en Middelnederlands’
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(EWOM) samen te stellen. Bij het beantwoorden van deze vraag schrijft P. als eerste
de geschiedenis van onze etymologische woordenboeken. Wat daarbij vooral opvalt
zijn niet alleen zijn goedgedocumenteerde kritiek en zijn illustratieve voorbeelden,
maar ook de minzame toon waarop hij de feilen van de etymologen van het
Nederlands aan de dag legt. Exemplarisch mag in dit verband blz. 22 genoemd
worden, waar het ‘Etymologisch Woordenboek’ van de in 1964 overleden Leidse
hoogleraar, Jan de Vries, aan de orde is.
De vraag naar het bestaansrecht van een EWOM beantwoordt P. op blz. 29
positief: ‘De woordenschat is groot genoeg om een apart woordenboek te
rechtvaardigen, terwijl tevens de te beschrijven periode voldoende ruimte overlaat.’
P. moest deze vraag eerst beantwoorden om de door hem geschreven artikelen
onder een gemeenschappelijke noemer te kunnen bundelen. Hij zou zelf dat
etymologisch woordenboek graag schrijven, maar helaas er bestaat geen goede
inventaris van de woordvoorraad en daardoor kan hij thans niet verder gaan dan
het scheppen van een aantal woordstudies over ‘eeuwsel’ (p. 33-77), ‘tsimadze’ (p.
77-87), de verschillende benamingen voor ‘links’ (p. 87-93), de germaanse h- (p.
93-101), ft-st woorden (p. 101-107), ‘g(h)oepsc(h)ene’ (p. 107-119), ‘dinsdag’ en
‘woensdag’ (p. 107-177), alle incidentele bijdragen aan een nog niet gedefinieerd
corpus voor dat woordenboek. Kenmerkend voor deze woordstudies is, dat zij in
etymologisch opzicht iets nieuws bieden, vooral in relatie met de vergelijkbare
Westgermaanse vormen.
Kenmerkend is voorts dat het belang van een comparatistische woordstudie van
het Continentaal-westgermaans en met name van de oudere taalfasen hier zo
manifest wordt gedemonstreerd. Pijnenburg laat zien hoe de wetenschappers op
deze terreinen nog erg binnen het eigen taalgebied werken zodat samenhangen
lang niet altijd onderkend worden. Zo weet heel Duitsland niet dat ‘seems’ ook in
het Middelnederlands bestaat en worden door het achterwege blijven van vergelijking
de varianten van goepsene in de Duitse lexica onder drie verschillende ingangen
behandeld: hd. gaufen, nd. gaps en mnl. goepsen. Men doet een auteur die op
artikelen promoveert groot onrecht door al te nadrukkelijk methodologische vragen
te
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stellen, die het hele werk regarderen. Toch kunnen enkele niet achterwege blijven
als het gaat om de inleiding, om de bijdrage die als intentie heeft het baldakijn te
zijn waaronder zeven woordstudies uitgestald worden. Als P. stelt dat een EWOM
een conditio is, en als zijn artikelen een bijdrage leveren aan de etymologie van het
oudste Nederlands (p. 109) - wat is dat hier overigens: Middelnederlands,
Oudnederlands of Oudmiddelnederlands of alledrie? - dan verwacht je als lezer
eerder een specimen waarin aangegeven wordt hoe die woordstudies geëncadreerd
kunnen worden binnen methode en grenzen van zo'n synchroon etymologisch
woordenboek. P. heeft om ongetwijfeld oirbare motieven de last van het concipiëren
van een theorie en methode voor een eigentijds etymologisch woordenboek van
een oudere taalfase vooralsnog niet in een proefschrift willen dragen. De vraag blijft
echter of hij, desnoods in rudimentaire vorm, een paragraaf over die methode niet
had moeten laten fungeren als een soort tweecomponentenlijm waarmee hij zijn
pleidooi voor een EWOM en de daarop volgende woordstudies tot een
samenhangender geheel had kunnen maken. Overigens ben ik nog niet ten volle
overtuigd door P.'s bewijsvoering om te komen tot het door hem bepleite
woordenboek. P. constateert, let wel met zeer kritische kanttekeningen, dat het
MNW en het WNT de interne etymologie bevatten van woorden die niet meer in het
Nieuwnederlands zijn doorgedrongen (p. 20-21). Deze constatering leidt dan
vanzelfsprekend tot de vraag of het aantal verouderde woorden dat niet in het MNW
is behandeld zo groot is, en of de begane fouten zo immens zijn, dat daarin een
voldoende rechtvaardiging schuilt voor een synchroon etymologisch woordenboek
van het Oud- en Middelnederlands? Ik kan P.'s conclusies van p. 26-27 vooralsnog
niet delen. De internationale vorderingen op het gebied van de etymologie kunnen
m.i. nauwelijks een wetenschappelijke rechtvaardiging zijn voor een amper te
kwantificeren EWOM, maar uitsluitend voor een etymologisch woordenboek van
het Nederlands waarin dan misschien ook trefwoorden zijn opgenomen die de groei
van Oud- naar Nieuwnederlands niet hebben meegemaakt.
In de arena van de etymologische beschrijvingen is het door P. bepleite
woordenboek een van de mogelijkheden, die wellicht de
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weg opent naar een eindeloze progressie op etymologisch gebied, maar het biedt
niet het enige perspectief. Bovendien is de bewijsvoering louter gebaseerd op het
gegeven dat wat te beschrijven is, omvangrijk genoeg is (p. 27), maar hoe
waarschijnlijk ook, kwantitatief is zulks nog nimmer vastgesteld. Persoonlijk acht ik
het nog niet mogelijk om de Oud- en Middelnederlandse woordenschat etymologisch
systematisch te beschrijven, omdat die woordenschat amper geïnventariseerd is.
Er liggen immers binnen ons taalgebied nog pakhuizen vol onuitgegeven
Middelnederlands materiaal. De ontsluiting van traktaten over vaktalen, ambtelijke
bescheiden, goederenregisters, obituaria e.d. is, ondanks indrukwekkende prestaties
als die van Gysseling, amper op gang gekomen. Tegelijkertijd vraag ik mij af of P.
niet iets van zijn ideaal tot stand zou kunnen brengen in periodewoordenboeken,
zoals die door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie worden beoogd. In het
door hem gekoesterde ‘Vroegmiddelnederlands Woordenboek’ is de etymologische
component toch nauwelijks weg te denken uit de lemma's!
Het zou een misverstand zijn op grond van het voorafgaande te veronderstellen,
dat ik de verdiensten van P.'s inleiding zou willen reduceren. Mijn opmerkingen
hebben tot doel om zijn kritisch denken te stimuleren, niet om dat af te remmen.
Van hem is immers bekend dat een wetenschappelijke blik in achterwaartse richting
aan de blik in de toekomst voorafgaat, waardoor hij het risico van de chaos die
achter de horizon ligt, niet zal nemen (met excuses aan Cornelis Verhoeven).
Mijn beschouwingen beperken zich verder tot een aantal kanttekeningen bij het
hier voor het eerst gepubliceerde artikel ‘Een dialect-geografisch onderzoek naar
de onderlinge verhouding van de verschillende mnl. vormvarianten van dinsdag en
woensdag en hun relatie tot de hedendaagse cultuurtaalvormen’. Met grote
scherpzinnigheid tekent P. de geschiedenis van deze woorden, doet hij voorzichtige,
formeel zeer goed onderbouwde voorstellen met betrekking tot hun etymologie, stelt
hij de romantische wetenschapsbeoefening van Heeroma aan de kaak en maakt
hij zijn kandidatuur om de etymologische fakkel van het Nederlands verder te dragen
tot een dwingende vanzelfsprekendheid.
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Bij zoveel waardering veroorloof ik mij toch de volgende korzeligheden:
1. op pp. 132 en 140 biedt P. ons de percentages waarin schrijftaalvarianten van
‘zon-, maan- en dinsdag’ in het Corpus-Gysseling geattesteerd zijn. Ik vraag mij af
wat de waarde van deze tellingen is. Mij dunkt dat deze getallen flatterend werken
doordat een of twee scriptoria buitengewoon sterk vertegenwoordigd zijn in het
materiaal. M.a.w. als er bij voorbeeld van de 270 ‘sondagen’ 190 in Brugge en 80
elders voorkomen en van de 60 ‘sonendagen’ 50 in Gent en 10 elders, welke
bewijskracht hebben de hier geboden cijfers dan;
2. de legenda bij kaart 3a (p. 134) laten ons in de steek of liever, zijn volstrekt
afwezig, zodat wij moeten gissen naar de waarde die zij vertegenwoordigen;
3. in het gebied waarin ‘deinsen’ en ‘densen’ naast elkaar voorkomen, zegt P. is
‘densen’ de schrijftaalvariant die op verkorting wijst; elders is ‘densen’ een voorbeeld
van de ontwikkeling van i > e voor nasaal + consonant (bij voorkeur dentaal). P.
beperkt deze laatste overgang tot Limburg. Ik vraag mij af of dit juist is. Volgens
Van Loey is die overgang het talrijkst in Oost-Vlaanderen, Limburg en ook in Brabant.
Het lijkt mij dat voor Grimbergen (P4) en Erps (P73) ook een andere interpretatie
overwogen zou kunnen worden dan die P. op p. 137 geeft;
4. op p. 137 betoogt P. dat de uitspraak [dEis] reeds vroeg mag worden
aangenomen. Mij interesseren de feiten die hem tot deze formulering aanleiding
hebben gegeven. P. zet de geschiedenis van de diftongering op scherp waar hij
stelt dat de oudste attestaties (Mechelen [1302]) een dubbele uitspraak van de grafie
‘dijs-’ n.l. [di:s] en [dEis] niet uitsluiten. P. bewijst dit m.i. nergens. Zou niet eerder
een spelling met ei of e te verwachten zijn als er sprake zou zijn van een diftongisch
karakter? In Mechelen worden immers al vlak na 1300 ‘mein’ en ‘bouduene’
genoteerd (vgl. b.v. Weijnen, Schema van de klankwetten, p. 26, Assen 1968).
P. die buiten de reeds genoemde antecedenten tevens mag wijzen op
aantekeningen op zijn bul voor Gotisch, Myceens, Hetitisch en Nederlandse
taalkunde, laat met de in zijn proefschrift gebundelde
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artikelen zien, dat hij de etymologische discipline beheerst als maar weinig anderen.
Daarbij legt hij een creativiteit en originaliteit aan de dag die vaak wegvoert van plat
getreden paden, maar die nooit speculatief of mystiek wordt, omdat hij zijn voorstellen
met onontkoombare wetmatigheden onderbouwt. Dat is zijn grote kracht en mogelijk
tevens zijn Achilleshiel, omdat de formele component de semantische methodisch
kan onderwaarderen.
Het proefschrift van P. laat samen met dat van Moerdijk en Stroop - beiden
eveneens uit de school van Weijnen - de opbloei van de etymologische studie in
ons taalgebied zien. Daarbij is de grote verdienste van het werk van P. dat hij in het
voetspoor van de slavist Nikolaas van Wijk, een dimensie aan de etymologie van
het Nederlands toevoegt, die vele neerlandici en germanisten door de aard van hun
opleiding niet kunnen scheppen. Weijnen (en Nuytens) komt de verdienste toe, dat
zij P. die verloren dreigde te gaan in de diaspora van het management, tijdig
aangezet hebben om zijn kwaliteiten aan de etymologie van het Nederlands te
wijden.
Wassenaar, 25 maart 1982
P. van Sterkenburg

Dat Bedroch der Vrouwen, bezorgd en ingeleid door prof. dr. W.L.
Braekman (Vroege volksboeken uit de Nederlanden 1). Marc Van de
o
Wiele, Brugge [1983]; 18 + 80 (ongenummerde) blzz. 4 , Bfr. 1200
(reeksprijs: Bfr. 1100 p.d.).
Door prof. dr. W.L. Braekman zullen twaalf vroege volksboeken uit de Nederlanden
in facsimile worden heruitgegeven, elk daarvan voorzien van een inleiding met
opmerkingen over de historische context, de tekst en de illustraties, een samenvatting
van de inhoud en een bibliografie van zijn hand. Als eerste in de reeks verscheen
Dat Bedroch der Vrouwen naar het enige, volledig bewaarde exemplaar van de
Utrechtse druk van Jan Bernts, ca 1532 (NK, 4422), afkomstig uit de
Arenberg-collectie en thans berustend in een particuliere bibliotheek in Nederland
(nadere aanduiding ontbreekt). In zijn inleiding bestempelt B. dit werkje als de oudste
novellenbundel in het Nederlands en een vroeg document voor de in-
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vloed van de anti-feministische Renaissancelitteratuur in de Nederlanden in deze
periode (gezien vormgeving en inhoud, c.q. aard der verhalen acht ik het laatste
nog niet erg overtuigend). Het ontstaan van de novelle ten onzent is z.i. nauw
verbonden met verhalen over trouweloze echtgenoten van beiderlei kunne. Het
onvolledig bewaarde volksboek ‘Dat bedroch der Mannen’ (NK, 0939; titel van Pleij)
uit ca 1543 moet wel de pendant zijn van het onderhavige geschriftje, te meer daar
beide bundels verhalen aan de bourgondische collectie der Cent nouvelles nouvelles
(1456-1461, verzameld 1462) hebben ontleend. Van de 23 ‘novellen’ in Dat Bedroch
der Vrouwen zijn er 11 aan de CNN ontleend, 11 aan de bijbel of de ‘klassieke
litteratuur’ (hieronder het middeleeuwse verhaal van Virgilius), terwijl één verhaal
(nr. 18) van onbekende herkomst is. De tekst was met 41 houtsneden, waarvan een
enkele werd herhaald, geïllustreerd, die in deze facsimile-uitgave uiteraard eveneens
zijn gereproduceerd; vele daarvan komen ook in andere werken voor.
Een eerste kennisneming doet de volgende eigenaardigheden opmerken.
Consequent is de afwisseling tussen ‘een bedroch van ouden tijden’ en ‘een nieu
bedroch van onsen tijden’, alleen aan het slot vinden wij twee verhalen van ‘bedroch
van onsen tijden’ (het laatste, nr. 23, is niet in de engelstalige versie, kort na de
nederlandse verschenen, The Deceyte of women, opgenomen; volgens B. wellicht
omdat er weinig goeds over de Engelsen wordt gezegd). Dit behoeft nog geen
inbreuk op de structuur van het werkje te zijn: meer dan één verklaring ervoor is
denkbaar, maar daartoe is nader onderzoek vereist. Opvallend is de moraliserende
tendens in vele, zo niet alle verhalen - een aspect dat de CNN niet kent volgens B.
-; of hier sprake is van een ‘fictie’ als B. schijnt te menen, dient eveneens te worden
onderzocht. De proloog met citaten uit werken van kerkvaders, Salomo, Cato e.a.
schijnt mij in de vraag naar de fictie een belangrijke plaats in te nemen.
Ten slotte: de reproduktie van de tekst toont de mogelijkheden van de
offsettechniek op dit moment; het gebruik van Ingres d'Archespapier voor de 330
genummerde exemplaren geeft het werkje weliswaar een kostbaar aanzien, maar
doet naar mijn smaak afbreuk aan het karakter van een uitgave als deze door zijn
smetteloze witheid.
G.C. Zieleman.
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Ger J. de Haan - Fred Weerman
Taaltypologie, taalverandering en mogelijke grammatica's: het
*
Middelnederlandse ‘en’
1. Inleiding
Over de veronderstelling dat het Middelnederlands (wat dat ook moge zijn) een voor
1
kinderen leerbare taal is geweest, valt niet te twisten . Hoe plausibel deze
veronderstelling ook mag klinken, zij heeft niet of nauwelijks het onderzoek naar
Middelnederlandse taalverschijnselen gestuurd. Belangstelling voor het
Middelnederlands komt vooral uit taaltypologische hoek, of gaat in ieder geval vaak
gepaard met een taaltypologische kijk.
De veronderstelling dat talen leerbaar zijn, bepaalt de richting van het onderzoek
van de generatieve taalkunde. Een buitengewoon complex systeem als een
natuurlijke taal leert een kind zonder noemenswaardige inspanning in een paar jaar
tijd beheersen, op basis van een beperkt taalaanbod. Deze prestatie kan alleen
verklaard worden - zo menen generatief taalkundigen - door aan te nemen dat een
kind beschikt over een aangeboren vermogen dat in hoge mate bepaalt hoe de
grammatica van de moedertaal eruit ziet.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat kinderen ten tijde van het
Middelnederlands intensievere studie hebben moeten maken, voordat zij tot
beheersing van de moedertaal kwamen. Bestudering van het Middelnederlands kan
dan ook evenzeer een bijdrage leveren aan de taak waarvoor generatief taalkundigen
2
zich gesteld zien: een theorie te construeren over dat aangeboren (taal-) vermogen .
De grammatica van het Middelnederlands is de taalkennis waarover een kind
uiteindelijk beschikte. Die grammatica

*

Bij het voltooien van dit stuk hebben we dankbaar gebruik gemaakt van commentaar op een
eerdere versie van Egon Berendsen, Jacqueline Frijn, Wim Zonneveld en twee beoordelaars
van dit tijdschrift.
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vloeit als het ware voort uit het aangeboren taalvermogen, gegeven een bepaalde
omgeving. Uiteraard moet dan de theorie over de uiteindelijke kennis (de grammatica
van het Middelnederlands) ‘in overeenstemming zijn met’ de theorie over het
aangeboren taalvermogen (de algemene theorie).
Hieronder zullen we laten zien dat de generatieve kijk tot andere inzichten in
Middelnederlandse taalverschijnselen leidt dan de typologische (of aan de typologie
verwante) kijk. Centraal zullen Middelnederlandse negatieverschijnselen staan. Die
negatieverschijnselen zijn recentelijk aan bod gekomen in een artikel van Van der
Horst en Van der Wal, ‘Negatieverschijnselen en woordvolgorde in de geschiedenis
van het Nederlands’, (TNTL 95, 6-37).
Zoals de titel al aangeeft is dat artikel diachroon gericht. Dat geldt voor het meeste
typologische werk. We zullen de diachrone verklaring van Van der Horst en Van
der Wal niet vervangen door een andere. Het gaat ons hier om de consequenties
die hun verklaring heeft voor met name de grammatica van het Middelnederlands.
De consequenties dus van een diachrone analyse voor synchronie. Zoals we hopen
duidelijk te maken impliceert hun verklaring een in termen van de generatieve
taalkunde onmogelijke grammatica, dat wil zeggen één die niet strookt met goed
gefundeerde hypothesen over het aangeboren taalvermogen. We zullen aangeven
(waarbij we niet in details treden) hoe die negatieverschijnselen in generatief kader
geïnterpreteerd moeten worden. Daarmee hopen we - tenslotte - dat duidelijk zal
worden dat Middelnederlandse taalverschijnselen interessant zijn voor taalkundigen
die op zoek zijn naar eigenschappen van het aangeboren taalvermogen.

2. Een taaltypologische benadering van taalverandering
Van oudsher is veel diachroon onderzoek gebaseerd geweest op taalvergelijking.
Binnen deze traditie past een recente stroming die zijn inspiratie voor een niet gering
deel aan het befaamde typologische onderzoek van Greenberg (zie bijvoorbeeld
Greenberg 1966) ontleent. Greenberg onderzocht taaluitingen van een dertigtal
3
talen en formuleerde op grond daarvan 45 zogenaamde universalia . Die
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universalia hebben in de meeste gevallen de volgende vorm: als een taal eigenschap
X heeft, heeft hij meestal ook eigenschap Y. Op deze wijze ontdekte Greenberg dat
verschillende woordvolgordeverschijnselen wat met elkaar te maken hebben. Als
in een taal het object voorafgaat aan het werkwoord dan horen daar een aantal
andere eigenschappen bij - een taal met die eigenschappen heet een SOV-taal. De
letters S, O en V duiden niet alleen op respectievelijk subject, object en verbum.
Een taal waarin het werkwoord voorafgaat aan het object heeft eigenschappen
die het spiegelbeeld zijn van die van een SOV-taal. Zo'n taal heet een SVO-taal.
Om concreet te worden geven we wat voorbeelden van aan elkaar gerelateerde
eigenschappen. In een OV-taal zou in (1) A voorafgaan aan B; in een VO-taal zou
het net andersom zijn:
(1)

A (‘O’)

B (‘V’)

a.

object

werkwoord

b.

bijwoordelijke
bepaling

werkwoord

c.

adjectief

zelfstandig
naamwoord

d.

genitief

zelfstandig
naamwoord

De kenmerken zijn niet uitsluitend van syntactische aard. Zo zou bijvoorbeeld het
voorkomen van bepaalde ‘sentence qualifiers’ in de vorm van prefixen een
SVO-kenmerk zijn en het voorkomen van deze elementen in de vorm van suffixen
een SOV-kenmerk (zie Lehmann 1974).
Voor het moderne Nederlands geldt dat - afgezien van allerlei details - de
persoonsvorm in bijzinnen achteraan staat en in hoofdzinnen op de tweede plaats,
dat wil zeggen, achter het subject of eventueel een ander zinsdeel. Dat kan
gedemonstreerd worden aan de zinnen (2):
(2)

a.

hij vertrouwt de voorzitter

b.

men zegt dat hij de
voorzitter vertrouwt

Zin (2a) zou de typoloog opvatten als een SVO-eigenschap. Dat zou erop kunnen
duiden dat het Nederlands een SVO-taal is (zoals ook door Greenberg werd
verondersteld). Maar in (2b) herkent de
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typoloog een eigenschap die daar niet bij past: daar gaat het object vooraf aan het
werkwoord, een SOV-eigenschap dus. De typoloog zegt nu dat het Nederlands een
heterogene taal is. In zulke gevallen kan de frequentie een rol spelen, bijvoorbeeld:
‘de VO-eigenschap komt veel vaker voor dan de OV-eigenschap’.
Daarmee is natuurlijk nog niet zoveel gezegd, laat staan iets verklaard. Hierboven
zeiden we al dat het meeste typologische werk diachroon gericht is. Waren
Greenbergs universalia ontwikkeld op basis van synchrone studie, spoedig werden
ze door andere onderzoekers diachroon geïnterpreteerd (zie onder andere Lehmann
1974; Li ed. 1975; Vennemann 1974). Dan krijgen we zoiets als: als een taal X heeft
en nog geen Y, dan zal hij Y wel krijgen. Om aan te sluiten bij (1): als een taal
eigenschap (1a) heeft, dan volgen ook (1b-d). Voorwerp van discussie onder
typologen is wat precies de hiërarchie in deze kenmerken is; in welke volgorde de
kenmerken bij een verandering van OV naar VO zouden verschijnen.
Geconfronteerd met (2) kan de typoloog zeggen dat het Nederlands zowel OVals VO-kenmerken vertoont en dat dat komt doordat het Nederlands verandert van
OV naar VO òf van VO naar OV. Eerdere stadia van het Nederlands moeten worden
onderzocht om te bepalen of het eerste of het tweede het geval is.
Wat levert onderzoek naar eerdere stadia, in casu het Middelnederlands op?
Vanaf het moment dat we beschikken over schriftelijke bronnen komen we
hoofdzinnen tegen met de volgorde van (2a) en bijzinnen met de volgorde van (2b).
4
De volgende zinnen illustreren dat :
(3)

a.

Dijstel heeft cleyne (B 35)
macht inder wortel

b.

...dat honde haren (B 57)
here wroken

Ook Middelnederlandse bijzinnen kennen dus een OV-volgorde. Dat is echter
niet de enige mogelijkheid: ook VO komt voor. Nu komt dat laatste weliswaar ook
voor in het moderne Nederlands (zie (4)), maar de mogelijkheden zijn minder ruim
dan in het Middelnederlands, zoals blijkt uit (5) en (6) (we komen hier later op terug).
(4)

...dat hij eist het geld, de
kleren en het voedsel

(modern Nederlands)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

165

(5)
(6)

...doe Reinaert
eischede sijn deel

(Middelnederlands)

a.

...toen Reinaert zijn (modern
aandeel opeiste
Nederlands)

b.?

...toen Reinaert
(modern
opeiste zijn aandeel Nederlands)

In een typologische studie van Gerritsen 1978 wordt op grond van dergelijke
overwegingen en op grond van tellingen (hoeveel procent van de bijzinnen vertoont
de VO-volgorde) geconcludeerd ‘dat het huidige Nederlands meer SOV is dan het
Middelnederlands (...)’ (p. 29). Er zou, met andere woorden, sprake zijn van een
verandering van VO naar OV - waarmee een hierboven gestelde vraag door Gerritsen
is beantwoord.
Nu is een verandering van VO naar OV in het Nederlands tamelijk bijzonder, want
vele typologen hangen de theorie aan dat de Indo-europese talen bij het begin van
de schriftelijke overlevering ‘doende’ waren te veranderen van SOV- naar SVO-talen
en dat die ontwikkeling nog steeds gaande zou zijn. Door sommige onderzoekers
wordt beweerd dat eerdere stadia dan het Middelnederlands inderdaad ‘meer OV’
waren. Er zou sprake zijn van een verandering van OV (Oudnederlands?) naar VO
(Middelnederlands) naar weer meer OV (modern Nederlands). De OV-volgorde van
(2b) zou dan volgens de typoloog ‘oud’ kunnen zijn, dat wil zeggen, ouder dan de
volgorde van (2a), maar ook nieuwer dan die van (2a).
Deze summiere schets van een historische verklaring van
woordvolgorde-veranderingen in het Nederlands illustreert niet alleen de
taaltypologische benadering van taalverandering, maar speelt tevens een cruciale
rol bij de typologische analyse van Middelnederlandse negatieverschijnselen die
nu aan de orde komt.

3. Negatieverschijnselen in het Middelnederlands
‘The history of negative expressions in various languages makes us
witness the following curious fluctuation: the original adverb is first
weakened, then found insufficient and therefore strenghthened, gene-
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rally through some additional word, and this in its turn may be felt as the
negative proper and may then in course of time be subject to the same
development as the original word’
(Jespersen 1917: 4)
Er zijn in natuurlijke talen doorgaans allerlei soorten van wat men
negatieverschijnselen noemt. Hier gaat het alleen om de normale zinsontkenning,
dat wil zeggen, niet de negatie van woordgroepen, maar die van de propositie.
In het moderne Nederlands kan die ontkenning tot uitdrukking worden gebracht
door de bepaling niet, of andere negatieve uitdrukkingen. In het Middelnederlands
kan de negatie op een drietal manieren worden gerealiseerd:
- door een enkelvoudige ontkenning bestaande uit het element en, met als
varianten o.a. ne en n, in het vervolg aangeduid door en;
- door een tweeledige ontkenning bestaande uit het element en en een negatieve
uitdrukking, bijvoorbeeld niet, met de volgorde en...neg, of neg...en;
- door een enkelvoudige ontkenning bestaande uit een negatieve uitdrukking,
bijvoorbeeld niet.
We geven een paar voorbeelden om de Middelnederlandse situatie te illustreren:
Si ne weten wat
best doen

(St 154)

a.

Ende hine verloes
niet

(B 35)

b.

Ende dat is die
beste wortel, die
niet gatich en is

(B 35)

(7)
(8)

(9)

dat ghi u selven niet (HW 10)
verdervet

De handboeken schetsen een ontwikkeling van negatie in het Nederlands die
aansluit bij het bovenstaande citaat van Jespersen. Aanvankelijk zou alleen en het
ontkennende element zijn. In het Middelnederlands zou dat nog het geval zijn in
bepaalde syntactische situaties. Niet, van oorsprong (volgens de handboeken) een
onbepaald voornaamwoord, of een andere negatieve uitdrukking, komt en versterken,
zodat er een tweeledige ontkenning ontstaat die ook in tal van andere talen valt
waar te nemen, bijvoorbeeld in het Middelengels en het moderne Frans:
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(10)

a.

I ne seye not

b.

Il ne voit pas la fille

Vervolgens verdwijnt en langzaam maar zeker - soms is het in het
Middelnederlands al afwezig. Eind 19de eeuw zou het uit het gesproken Nederlands
verdwenen zijn. In enkele dialecten blijft het bestaan tot in de 20ste eeuw.
Geconfronteerd met de ontwikkeling van de negatie in het Nederlands zoals hier
is weergegeven, hebben taalkundigen zich de vraag gesteld waarom de aanvankelijk
enkelvoudige ontkenning en werd gevolgd door een tweeledige, en samen met een
negatieve uitdrukking zoals niet, en waarom die weer gevolgd werd door een
enkelvoudige ontkenning ten gevolge van de wegval van en.

4. De bijdrage van Van der Horst en Van der Wal
Bovenstaande schets van de negatieverschijnselen in het Middelnederlands is niet
nieuw. In hun artikel ‘Negatieverschijnselen en woordvolgorde in de geschiedenis
van het Nederlands’ constateren Van der Horst en Van der Wal hetzelfde. Hun
bijdrage lijkt veelbelovend omdat zij beogen de beschrijving en de verklaring van
de ontwikkeling van de negatie te verbeteren. In hun eigen woorden: ‘De beschrijving
van dit proces laat nog veel te wensen over, veel is nog onduidelijk. Dat heeft er
ongetwijfeld toe bijgedragen dat men aan een verklaring nauwelijks is toegekomen.
Beide, beschrijving en verklaring, hopen wij hier een stuk verder te kunnen brengen’
(p. 7). De invalshoek die zij hierbij kiezen is een taaltypologische.

4.1. De beschrijving
Van der Horst en Van der Wal (verder HW) hebben ‘aan de hand van een
representatieve groep’ (p. 7) Middelnederlandse, 16de eeuwse en 17de eeuwse
teksten de ontwikkeling van de tweeledige ontkenning en...niet/niet...en naar
enkelvoudige ontkenning niet in kaart trachten te brengen. Andere negatieve
uitdrukkingen worden daarbij buiten beschouwing gelaten.
In het Middelnederlands is het enkele niet schaars. Het komt voor in de volgende
syntactische omgevingen:
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(11)

a.

zinnen met de
persoonsvorm op de
eerste plaats

b.

zinnen met inversie

(12)

bijzinnen

Het enkele niet komt met andere woorden niet voor in (11c):
(11)

c.

zinnen met de volgorde
subject-persoonsvorm

In de 16de eeuw komt het enkele niet ook voor in (11c), maar niet meer (of liever:
vrijwel niet meer) in (12). In (11a) komt op den duur in de 16de eeuw zelfs uitsluitend
het enkele niet voor, alhoewel de tweeledige ontkenning in het algemeen veel
frequenter is dan het enkele niet.
In de 17de eeuw komt het enkele niet ook in (12) weer meer en meer voor. Er
zijn auteurs die uitsluitend het enkele niet gebruiken. In (12) blijft de tweeledige
ontkenning het langst bestaan. Een beeld dat bevestigd wordt door sommige
5
dialecten in de 20ste eeuw .
Een paar kanttekeningen bij deze beschrijving zijn hier op hun plaats.
In de eerste plaats, HW spreken steeds over frequenties, dus niet - althans niet
in de eerste plaats - over mogelijkheden. Anders dan in onderzoek waar het er om
gaat wat mogelijk Middelnederlands, 16de eeuws, en 17de eeuws is, is in onderzoek
waar frequenties een rol spelen, de waarde van de beschrijving in hoge mate
afhankelijk van de representativiteit van de gekozen teksten ten opzichte van de
bedoelde taalstadia. Zijn de door HW gekozen teksten uit het Middelnederlands,
het 16de eeuws en het 17de eeuws representatief voor die stadia en kan daarmee
gezegd worden dat de percentages die zij geven voor zinnen waarin en ontbreekt
(tegenover zinnen waarin en wel aanwezig is) waarde hebben? HW constateren
bijvoorbeeld dat (11c) later wegval van en vertoont dan (11b). Als dat verschil bestaat
in het corpus van HW, bestaat het dan ook in de werkelijkheid?
Het is overigens o.i. nogal curieus dat HW voor het verschil tussen (11b) en (11c)
in het Middelnederlands geen percentages geven, zelfs geen indicatie, alleen de
opmerking dat ontbreken van en
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schaars is. Hoe schaars is dan uiteraard de vraag. Temeer als in voetnoot 10 wel
voorbeelden worden gegeven van ontbreken van en in (11c)! Kennelijk is naast (12)
6
in alle situaties (11) ontbreken van en wel mogelijk .
Een tweede kanttekening. Bij (13)
(13)

waer ic met ter helft
gevaen
men liete mi niet ontgaen (HW 14)

merken HW op dat ze in dergelijke gevallen ‘steeds men als een enclitische vorm
(men = men en) hebben opgevat. Dit geldt ook voor andere gevallen waarin aan
enclisis gedacht kan worden’ (p. 14). Gevallen als (13) worden door HW niet
beschouwd als gevallen waarin en is weggevallen, maar als zinnen met een
tweeledige ontkenning. Kennelijk verdelen HW negatieve zinnen die geen apart
waarneembaar en bevatten in twee categorieën: aan de ene kant negatieve zinnen
waarin en onderliggend aanwezig is, maar ten gevolge van enclisis in de
oppervlaktestructuur verdwenen is; aan de andere kant negatieve zinnen waarin
en noch onderliggend, noch aan de oppervlakte aanwezig is.
Dat vraagt om explicitering van HW's ideeën over ‘enclisis’. Immers, zonder een
dergelijke explicitering is het mogelijk te stellen dat in alle negatieve zinnen waar
geen apart waarneembaar en is aan ‘enclisis’ gedacht kan worden. Dan zou er in
termen van HW helemaal geen sprake zijn van wegval van en in het
Middelnederlands.
Omdat voor zover ons bekend een redelijk gemotiveerde enclisistheorie voor het
Middelnederlands ontbreekt, hadden HW er beter aan gedaan om hier - net zoals
zij vanuit typologisch standpunt elders hebben gedaan - uit te gaan van de
oppervlaktestructuur: dat wil zeggen, gevallen als (13) - een voorbeeld van (11c) dienen opgevat te worden als enkelvoudige ontkenningen.

4.2 De verklaring
Een tweede doel van HW is om de ‘verklaring (...) een stuk verder te kunnen
brengen.’ (p. 7). Zij doen dat binnen een taaltypologisch kader zoals we dat in
paragraaf 2 hebben geschetst. Voor het gemak herhalen we even het daargegeven
schema (1).
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(1)

A (‘O’)

B (‘V’)

a.

object

werkwoord

b.

bijwoordelijke
bepaling

werkwoord

c.

adjectief

zelfstandig
naamwoord

d.

genitief

zelfstandig
naamwoord

Gaat A vooraf aan B dan hebben we te maken met een SOV-taal, is het andersom
dan met een SVO-taal. Verandert een taal van SOV naar SVO dan verschijnen de
kenmerken in een bepaalde volgorde.
Volgens HW past de verandering van en via en...niet naar niet in de verandering
van SOV naar SVO die het Nederlands net als andere Indo-europese talen zou
ondergaan. In schema:
(14)

S

O

V

a.

en

V

b.

en

V

niet

V

niet

c.

O

Zij baseren zich daarbij op Vennemann 1974, die veranderingen in
negatieverschijnselen in de geschiedenis van het Frans, het Engels en het Duits
tracht te verklaren met een beroep op (1b): ‘We can conclude that the transference
of the negative adverb from the position before the finite verb to the position after
the finite verb is a predictable accompaniment of the verb shift, i.e. of the change
from XV to VX.’ (p. 370). Men leze voor X ‘O’. Zo beschouwd is voor HW en een
OV-ontkenner en niet een VO-ontkenner. Maar daarmee zijn we er nog niet.
Immers, (14b) past niet op de Middelnederlandse bijzin; zie daarvoor (8b) die we
hier herhalen:
(8)

b.

Ende dat is die
beste wortel, die
niet gatich en is

(B35)

Hoe kan in deze OV-structuur niet als VO-ontkenner terecht zijn gekomen? Het
is nog sterker, want in de VO-volgorde bij uitstek, nl. (11c) blijft en aanvankelijk
gehandhaafd terwijl het in de andere situaties juist kan ontbreken volgens HW.
HW zijn dan ook nog niet uitgesproken. Zij komen met de volgende verklaring.
Dat en wegvalt in (11a) en (11b) heeft te maken met het vaster worden van de
woordvolgorde. ‘In deze structuren
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is als het ware geen plaats meer voor en: het VF (verbum finitum, dH-W) komt op
de absoluut eerste plaats en de volgorde zinsdeel-Vf wordt ondoordringbaar voor
andere elementen’ (p. 27-28). Op een mogelijk verband tussen het vaster worden
van de woordvolgorde en de wegval van en is overigens ook gewezen door Koelmans
1975:126.
Wat betreft de perikelen rond de bijzin het volgende: volgens HW heeft de
aanvankelijke wegval van en (en naar we aannemen de introductie van niet) te
maken met het feit dat ‘voor de intuïtie van de taalgebruiker inversie en
bijzinsvolgorde nauw verwante structuren waren’ (p. 30-31). Later voelt de
taalgebruiker de verwantschap niet meer en aangezien de bijzin hoe langer hoe
meer een OV-karakter ging vertonen, ‘het Vf schoof steeds verder naar achteren’
(p. 30), kon en daar het langst gehandhaafd blijven.
Nogal opvallend is dat HW een paar o.i. voor de hand liggende vragen
onbeantwoord laten. Zo blijft onbeantwoord waarom en vervangen wordt door niet.
Waarom is en niet gewoon van de ene kant van V verschoven naar de andere kant?
Objecten ondergaan als ze van links van V naar rechts gaan toch ook niet zo'n
rigoreuze gedaanteverwisseling?
Daarmee in verband staat een andere vraag. HW beweren - en daarin staan ze
zoals uit paragraaf 2 blijkt niet alleen - dat de Nederlandse bijzin steeds SOV-achtiger
is geworden. Volgens HW kan dat verklaren waarom na de aanvankelijke wegval
van en in de bijzin, en later juist in de bijzin het langst blijft bestaan. Maar waarom
is, gegeven dat sterkere OV-karakter van de bijzin, en daar überhaupt verdwenen?

5. Taalverandering en algemene taaltheorie
Naast deze onbeantwoorde vragen zijn er tegen HW's betoog een aantal bezwaren
in te brengen die rechtstreeks voortvloeien uit het feit dat hun visie op
taalverschijnselen een algemene taaltheoretische oriëntatie mist. Een eerste bezwaar
richt zich tegen HW's veronderstelling dat er sprake kan zijn van een onafhankelijke
typologische theorie over taalverandering. Een tweede bezwaar heeft te
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maken met het feit dat HW hun verklaring niet plaatsen tegen de achtergrond van
ideeën over mogelijke grammatica's. We stellen beide bezwaren achtereenvolgens
aan de orde.

5.1: Een taaltypologische theorie over taalverandering?
Dat in het Middelnederlands een ontkennende zin met en frequenter voorkomt dan
een ontkennende zin zonder en is iets wat HW kennelijk belangrijk vinden. Al eerder
bleek (zie paragraaf 2) dat in bepaalde vormen van taaltypologisch onderzoek
frequentie een grote rol speelt. De belangstelling hiervoor wordt niet door alle
taalkundigen gedeeld, bijvoorbeeld niet door generatief taalkundigen: zij zijn niet
geïnteresseerd in frequenties, maar in mogelijkheden. Iemand die het Nederlands
kent, kan de mogelijke zinnen onderscheiden van de onmogelijke. De grammatica
bepaalt wat de mogelijke zinnen zijn van een taal. Dat een bepaalde optie zich vaker
voordoet dan een andere hoeft zeker niet bij voorbaat toegeschreven te worden
aan kennis van de grammatica van de moedertaal. Ook onafhankelijke factoren,
zoals factoren die te maken hebben met de productie of perceptie van taal, en
sociolinguïstische factoren (zie bijvoorbeeld Bever 1974; Labov 1972) spelen een
rol.
Een belangrijke vraag is dan in dit verband, of taaltypologische factoren (zoals
bijvoorbeeld de overgang van SOV naar SVO) gerekend kunnen worden tot de
onafhankelijke factoren die de frequenties van bepaalde constructies (mede) bepalen.
HW (p. 28) gaan ervan uit dat dit het geval is; wij zijn van mening dat dit berust op
de principiële misvatting dat taaltypologische theorieën over taalverandering zinvol
zijn.
De hierboven besproken taaltypologische visie op taalverandering kan bestempeld
worden als een onafhankelijke theorie over taalverandering: ze tracht formele
verbanden tussen opeenvolgende grammatica's te beschrijven en te verklaren. Er
is echter reden om aan zo'n benadering te twijfelen.
In (15) geven we het proces van taalverandering in een schema weer:
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Wat beweerd kan worden over de opeenvolging van grammatica I en grammatica
II is afhankelijk van iemands algemeen taaltheoretische oriëntatie. Vanuit een
generatief kader kan hierover slechts gezegd worden dat zowel grammatica I als
grammatica II mogelijke grammatica's moeten zijn volgens de algemene taaltheorie.
De generatieve taalkunde moet verantwoorden dat een kind in stadium I grammatica
I leert en dat een kind in stadium II grammatica II leert. Zowel output I als output II
is onderhevig aan verschillende onafhankelijke factoren waarvan we hierboven al
een paar noemden. Dat maakt dat de taal op basis waarvan het kind in stadium II
zijn taal leert niet gelijk is aan de taal op basis waarvan het kind in stadium II zijn
taal leerde. Zelfs als voor kinderen het taalaanbod gelijk is, kunnen hieruit onder
invloed van psycho-fysiologische factoren verschillende grammatica's resulteren.
Als nu het verschil tussen de taal op basis waarvan het kind in respectievelijk
stadium I en II zijn taal leert gering is, dan wil daarmee nog niet gezegd zijn dat
grammatica I en II niet rigoreus van elkaar verschillen. Wel is het zo dat de output
van grammatica II niet zoveel mag verschillen van de taal op basis waarvan de
grammatica is geleerd: communicatie moet mogelijk zijn tussen de sprekers van
stadium I en II - maar, dat zegt niets over een formeel verband tussen grammatica
I en II. Elke generatie leert onafhankelijk van de vorige en de volgende zijn
moedertaal. Anders gezegd: een kind heeft geen weet van de grammatica van de
vorige en de volgende generatie.
Dat het Nederlands niet verandert in het Japans (om maar wat te noemen), ligt
daarom niet aan het feit dat de grammatica van het Nederlands zo enorm verschilt
van die van het Japans, maar aan het simpele feit dat kinderen hun taal leren op
basis van de taal van
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de vorige generatie. De enige beperking is dat output II niet zodanig verschilt dat
het de communicatie onmogelijk maakt tussen de twee generaties.
Zo bezien zijn er redenen om te twijfelen aan de zin van het speuren naar een
onafhankelijke taaltypologische theorie over taalverandering die grammatica I
7
verbindt met grammatica II . Een kind weet niet dat de taal die hij aan het leren is
vroeger SOV was en doende is te veranderen naar SVO en dat hij geacht wordt
daaraan zijn steentje bij te dragen door bijvoorbeeld te beginnen aan de volgende
SVO-eigenschap: de introductie van de ontkenner niet.
Al is het volgens ons niet zo dat er onafhankelijke taaltypologische verklaringen
te geven zijn van taalveranderingen, er bestaat wel degelijk een verband tussen
taaltypologieën en taalveranderingen. Het verbindend begrip is de algemene
taaltheorie.
Volgens de generatieve opvattingen specificeert de algemene taaltheorie
verschillende systemen die tezamen de mogelijke grammatica's voor natuurlijke
talen definiëren. Taaltypologische observaties à la Greenberg zijn uiteraard in
principe relevant voor de algemene taaltheorie. Weliswaar vormen zij als geïsoleerde
oppervlakte-observaties geen onderdeel van de algemene taaltheorie, maar de
richting van de algemene taaltheorie zal zo moeten zijn, dat er ruimte is voor deze
taaltypologische variatie. Idealiter zal de algemene taaltheorie parameters bevatten
die onder invloed van de linguïstische omgeving worden vastgelegd, en die zo deze
variatie verantwoorden.
Deze medaille heeft een keerzijde: niet alleen zal de algemene taaltheorie
taaltypologieën moeten verklaren, taaltypologische beweringen zullen op hun beurt
verenigbaar moeten zijn met onafhankelijk gemotiveerde systemen van de algemene
taaltheorie.
Daarmee is duidelijk geworden dat taaltypologische beweringen zinvol zijn mits
ze de vorm hebben van beweringen over mogelijke grammatica's. Als zodanig
hebben zij geen onafhankelijke status, maar maken deel uit van de algemene
taaltheorie.
Hetzelfde geldt per implicatie voor taaltypologische verklaringen voor
taalveranderingen: ook die zijn niet onafhankelijk van de algemene taaltheorie. Door
vast te leggen wat mogelijke grammatica's
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zijn, geeft de algemene theorie een bovengrens aan van mogelijke taalveranderingen.
Een taalverandering kan immers niet resulteren in een onmogelijke grammatica.
Uiteraard betekent dit niet dat theorievorming over taalverandering een zinloze
bezigheid is (dat wil zeggen zinlozer dan andere theorievorming). Evenmin willen
we beweren dat veranderingen in een taal niet samen kunnen hangen. Het lijkt er
zelfs op dat bepaalde vormen van samenhang ons op het spoor kunnen zetten van
eigenschappen van grammatica's. Men zie voor enkele voorbeelden Lightfoot 1979.
Waar het ons hier om gaat is dat de taaltypologie-theorie als onafhankelijke theorie
geen basis kan zijn voor verklaring van taalverandering. Taaltypologische factoren
kunnen om dezelfde reden evenmin gerekend worden tot de onafhankelijke factoren
die de frequentie van bepaalde constructies (mede) bepalen.

5.2 Taalverandering en mogelijke grammatica's
Nu is een reeds eerder gesignaleerd gevaar, inherent aan taaltypologisch onderzoek
(zie bijvoorbeeld Muysken 1978:182; Lightfoot 1979:397), dat taaltypologische
observaties à la Greenberg als eindprodukten van linguïstische analyse worden
gehanteerd. Als er geen poging wordt gedaan dit soort observaties te vertalen in
beweringen over mogelijke grammatica's, dan kunnen er gemakkelijk verklaringen
worden geopperd die haaks staan op opvattingen over wat mogelijke grammatica's
zijn.
We zullen laten zien dat HW's verklaring voor de wegval van en deze tekortkoming
vertoont, dat wil zeggen, grammatica's veronderstelt die volgens generatieve
opvattingen over de algemene taaltheorie niet mogelijk zijn.
Een generatief taalkundige komt tot andere uitspraken over
woordvolgorde-verschijnselen in het Nederlands dan typologen als HW. We herhalen
voor het gemak de zinnen (2).
(2)

a.

hij vertrouwt de voorzitter

b.

men zegt dat hij de
voorzitter vertrouwt

Iemand die het Nederlands beheerst - zo redeneert de generatief taalkundige beschikt (onbewust) over de kennis dat in hoofd-
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zinnen het werkwoord op de ‘tweede’ plaats en in bijzinnen achteraan staat. Het is
zijn taak om deze kennis te verantwoorden. Sterker zelfs, hij wil verklaren hoe het
mogelijk is dat iemand tot deze kennis komt. Volgens de generatief taalkundige is
deze kennis het resultaat van de wisselwerking tussen een soortspecifiek,
aangeboren taalvermogen en de linguïstische omgeving. Het aangeboren
taalvermogen bepaalt in hoge mate de vorm van de kennis die wordt verworven.
Uiteraard moet dan de theorie over de uiteindelijke kennis (‘de grammatica van het
Nederlands’) in overeenstemming zijn met de theorie over het aangeboren
taalvermogen (‘de algemene theorie’). Zo worden de beschrijvingsmogelijkheden
voor de verschijnselen in (2) gestuurd door algemeen taaltheoretische overwegingen.
Op dit moment zijn er tenminste twee syntactische regelsystemen beschikbaar
voor de verantwoording van de hierboven beschreven kennis: een systeem van
herschrijfregels die constituentenstructuren kunnen genereren; en een systeem van
transformaties die relaties tussen constituentenstructuren kunnen leggen. Daarmee
zijn in principe voor (2) de volgende drie deelgrammatica's denkbaar:

grammatica I:

grammatica II:

grammatica III:

a.

de herschrijfregels
genereren een
constituentenstructuur die
correspondeert met (2a);

b.

de herschrijfregels
genereren een
constituentenstructuur die
correspondeert met (2b);

a.

de herschrijfregels
genereren een
constituentenstructuur die
correspondeert met (2a);

b.

in bijzinnen werkt een
transformatie die het
werkwoord (finiet en
niet-finiet) achteraan
plaatst, zodat een structuur
word geproduceerd die
correspondeert met (2b);

a.

de herschrijfregels
genereren een
constituentenstructuur die
correspondeert met (2b);

b.

in hoofdzinnen werkt een
transformatie die het finiete
werkwoord op de ‘tweede’
plaats zet, zodat een
structuur wordt
geproduceerd die
correspondeert met (2a).
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Volgens generatieve opvattingen is de situatie voor het taallerend kind nog gunstiger.
Er hoeft in feite helemaal geen keuze tussen deze grammatica's te worden gemaakt.
De algemene taaltheorie onderscheidt namelijk niet alleen de twee aangegeven
syntactische regelsystemen, maar ook nog andere subsystemen die I en II als
8
mogelijke grammatica's uitsluiten . Gegeven de huidige stand van zaken in de
generatieve taalkunde moet (deel-) grammatica III worden beschouwd als
verantwoording van (2). Het heet dan dat het Nederlands een SOV-taal is, omdat
in niet transformationeel afgeleide structuren het subject (S) voorafgaat aan het
object (O), dat weer voorafgaat aan het werkwoord (finiet en niet-finiet). Voor nadere
argumentatie verwijzen we naar Koster 1975, Thiersch 1978 en Neyt 1979.
De algemene taaltheorie is zo restrictief dat ten aanzien van (2) slechts één
deelgrammatica mogelijk is, waarbij de herschrijfregels een SOV-volgorde
produceren. De algemene taaltheorie mag echter ook weer niet zo restrictief zijn
dat herschrijfregels uitsluitend SOV-volgordes kunnen produceren. Theorievorming
tot nu toe wijst erop dat bijvoorbeeld het Engels, het Frans en het Zweeds
herschrijfregels vereisen die SVO-volgordes genereren en dus SVO-talen zijn. Een
generatief taalkundige bedoelt daar - dat zal duidelijk zijn - iets anders mee dan een
typoloog. De generatief taalkundige verwijst met de naam SVO/SOV-taal naar de
onderliggende volgorde, terwijl - zo zou men kunnen zeggen - de typoloog ermee
9
naar de ‘oppervlakte-volgorde’ verwijst .
Wat heeft de generatief taalkundige te zeggen over de Middelnederlandse
verschijnselen in (3) en (5)?
(3)

(5)

a.

Dijstel heeft cleyne (B 35)
macht inder wortel

b.

...dat honde haren (B 57)
here wroken
...doe Reinaert
eischede sijn deel

Op grond van (3) en op grond van de hierboven beschreven theorievorming lijkt
de aanname te rechtvaardigen dat ook het Middelnederlands onderliggend SOV is
en uitsluitend III als mogelijke deelgrammatica kent.
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Daarmee is uiteraard het laatste woord niet gezegd. Immers, hierboven werd gemeld
dat de Middelnederlandse bijzin ook de volgorde VO kent; daarvan was (5) een
voorbeeld. Uitgaande van een basisvolgorde OV, wordt die volgorde
transformationeel afgeleid. Zo'n transformatie wordt een extrapositie-transformatie
genoemd. Ook het moderne Nederlands kent extrapositie-verschijnselen (zie (4)).
maar in het Middelnederlands zijn de mogelijkheden voor extrapositie kennelijk
ruimer ((4)-(5)).
Voor de generatief taalkundige zou dan zowel het moderne Nederlands als het
Middelnederlands een SOV-taal zijn. Het verschil zit dan onder meer in
extrapositie-verschijnselen. Wat precies de verschillen zijn en hoe die precies
verantwoord moeten worden, moet nog worden bezien.
Naast de ruimere extrapositiemogelijkheden zijn er problematischer gevallen voor
de hypothese dat het Middelnederlands onderliggend SOV is. We geven een enkel
voorbeeld.
(16)

dat men hevet qualic ghewonnen

We hebben hier te maken met een bijzin met de persoonsvorm op de tweede
plaats. Eerder dan aan extrapositie te denken, lijkt het er hier op dat we moeten
veronderstellen dat de transformatie die het finiete werkwoord op de tweede plaats
zet hier in de bijzin heeft gewerkt. Zou die transformatie dan soms ook in (5) hebben
gewerkt in plaats van de regel die sijn deel naar rechts verplaatste? Hier ligt zonder
twijfel een uitnodiging om deze problemen te confronteren met de huidige
theorievorming, waarbij meer dan tot nu toe de distributionele verschillen tussen
finiete en niet-finiete werkwoordsvormen een belangrijke rol zullen moeten spelen.
Nu zullen we daar niet op ingaan.
Het is, nogmaals, diezelfde theorievorming die de generatief taalkundige
vooralsnog ingeeft ervan uit te gaan dat het Middelnederlands onderliggend SOV
is. Uitgaan van een SVO-volgorde roept - anders gezegd - op dit moment meer en
ernstigere problemen op.
Het is duidelijk dat algemeen taaltheoretische opvattingen over hoe herschrijf-,
transformationele en andere subsystemen eruit zien
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een belangrijke, sturende rol spelen in het onderzoek. Natuurlijk kan onderzoek aan
het licht brengen dat bepaalde ideeën over mogelijke subsystemen gewijzigd moeten
worden - dat gebeurt ook steeds. Wijzigingen in algemene taaltheorieën zullen
gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van grammatica's. De keuze voor
deelgrammatica III voor het Middelnederlands moet dan ook een voorlopige zijn.
Laten we nu nagaan of de verklaring van HW verenigbaar is met het hierboven
aangegeven theoretische kader.
Volgens HW is wegval van en in zinnen met de persoonsvorm op de eerste plaats
en in zinnen met inversie mogelijk, ((11a), (11b)), omdat in het eerste geval de
persoonsvorm helemaal voorop moet staan, en in het tweede geval, de volgorde
zinsdeel-persoonsvorm niet kan worden doorbroken. De verklaring van HW is dus
syntactisch van aard.
Het is moeilijk voorstelbaar hoe deze observaties afgeleid kunnen worden uit
mogelijk oppervlakte-restricties (‘filters’). Temeer daar er - getuige de schaarsheid
van de wegval in het Middelnederlands - vaak wèl plaats is voor en. Moeten we ons
een optioneel filter voorstellen dat verbiedt dat de persoonsvorm op de derde of de
tweede plaats staat? Afgezien van het feit dat we niet zien hoe zo'n filter moet
worden geformuleerd binnen de termen van wat men tot nu toe voor mogelijke filters
houdt, zou de eis dat het filter optioneel is een onaangenaam novum zijn (cf.
Chomsky en Lasnik 1977). Merk op dat zo'n filter ook wegval van en in zinnen met
de volgorde subject-persoonsvorm voorspelt. Het is moeilijk in te zien waarom de
volgorde zinsdeel-persoonsvorm in geval van inversie niet en in geval van een
subject als eerste zinsdeel wel doorbroken kan worden.
De wegval van en zou ook kunnen worden beregeld via een uitwissingsregel, die,
uitgaande van een onderliggende tweeledige ontkenning en...niet/niet...en en in de
vereiste syntactische omgevingen optioneel laat verdwijnen. Het is, net als in geval
van het filter, niet onmiddellijk evident, dat deze syntactische omgevingen zo
beschreven kunnen worden dat de gewenste oppervlaktestructuren afleidbaar zijn.
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Merk op dat zowel in het eerste als in het tweede voorstel zinnen met uitsluitend en
als ontkenner nog niet zijn verantwoord. Daarvoor zullen weer extra mechanismen
moeten worden gestipuleerd.
Voor het ontbreken van en in bijzinnen maken HW gebruik van de bovenstaande
verklaring voor (11a) en (11b). Immers, ze zeggen dat ‘voor de intuïtie van de
taalgebruiker inversie en bijzinsvolgorde (...) nauw verwante structuren waren’ (p.
30-31). Laten we daarom even aannemen dat het eerste deel van de verklaring
(wegval ontstaat doordat er bij inversie geen plaats meer is voor en) juist is.
Getuige de voorbeelden die HW geven blijkt de bedoelde verwantschap niet uit
de oppervlaktestructuur. Vergelijk bijvoorbeeld (17):
(17)

a.

dat ghi u selven niet
verdervet

b.

dat hi tloopen niet
conste ghedogen

c.

dat hem tcoude niet (HW 10)
mochte deeren

Geen van de voorbeelden kent een volgorde zinsdeelpersoonsvorm, die
verwantschap met inversie aannemelijk zou maken. Wellicht blijkt de verwantschap
uit de oppervlaktestructuren van eerdere stadia? Misschien was daar inderdaad de
volgorde zoals bedoeld, maar het is niet erg aannemelijk dat de intuïtie van de
taalgebruiker zich uitstrekt tot deze eerdere stadia.
De door de taalgebruiker ervaren verwantschap tussen bijzinsvolgorde en inversie
zou dan wellicht een kwestie van onderliggende structuren kunnen zijn. Stellen we
ons weer het hierboven aangegeven filter (of de uitwissingsregel) voor. Nadat dat
gewerkt heeft op onderliggende, aan inversie verwante bijzinsstructuren, zou in
zinnen als (17) verplaatsing van de persoonsvorm naar rechts plaatsvinden. Afgezien
van het curieuze filter (of de uitwissingsregel) een onwaarschijnlijke gang van zaken.
De volgorde filter (uitwissingsregel)-transformatie is onmogelijk: filters
(uitwissingsregels) werken op oppervlaktestructuren, dus nadat transformaties
hebben gewerkt. Maar ook - zoals in het begin van deze paragraaf besproken (zie
ook noot 8) - de grammatica met een transformatie die de persoonsvorm in de bijzin
naar rechts verplaatst is onmogelijk.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

181
De verklaring van HW impliceert dus een onmogelijke grammatica. Daarmee is deze
impliciete optie van HW niet oninteressant. Toch gaan we er nu niet op in omdat onder de generatieve visie - aangetoond kan worden dat de basis van de verklaring
van HW - er is geen plaats voor en - niet deugt.
Essentieel voor de verklaring van HW voor de wegval van en is de veronderstelling
dat en een syntactisch onafhankelijk element is. Anders zou de mededeling dat er
geen plaats meer voor en zou zijn, zinloos zijn. HW geven niet aan of deze
veronderstelde syntactische onafhankelijkheid van en in overeenstemming is met
een algemenere notie syntactische (on-)afhankelijkheid. Dat is jammer omdat naar
onze mening deze syntactische basis van hun verklaring in strijd is met gangbare
opvattingen hieromtrent.
Volgens generatieve opvattingen over syntactische afhankelijkheid is en geen
zelfstandig taalelement zoals bijvoorbeeld niet: en vormt een syntactische eenheid
met het verbum finitum. De syntactische verklaring dat en in hoofdzinnen wegvalt
omdat er geen plaats meer zou zijn kan dus niet kloppen: en + verbum finitum staat
als een syntactische eenheid op de eerste of de tweede plaats. Voor die syntactische
eenheid (en voor de syntactische onzelfstandigheid van en) zijn een aantal
10
argumenten te geven .
In het Middelnederlands staat en altijd direct voor de persoonsvorm, of er nu
sprake is van een hoofdzin of van een bijzin. Welke van die twee volgordes nu ook
onderliggend zou zijn, om de andere volgorde te verkrijgen wordt kennelijk en samen
met de persoonsvorm verplaatst. Aangezien verplaatsing alleen syntactische
eenheden betreft moet de bovenstaande conclusie volgen.
Niet alleen staat en altijd voor de persoonsvorm, het staat dan ook nog op plaatsen
waar geen onafhankelijk element kan staan, bijvoorbeeld in een werkwoordcluster:
(18)

...dattie hersenen niet uut (B 35)
lopen en mochten

Ook dat wijst erop dat en + persoonsvorm in het Middelnederlands een
syntactische eenheid vormt.
Een soortgelijk argument kan ontleend worden aan bijzinnen waarin scheidbaar
samengestelde werkwoorden voorkomen. Alleen en kan staan tussen het scheidbare
deel en de persoonsvorm:
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(19)

dinghe die hem niet toe en (L 25)
hoerden

Uitgaande van een onderliggende SOV-volgorde kan het scheidbare deel samen
met de persoonsvorm geanalyseerd worden als (20):
(20)

[PART Vf]V

Ook en behoort tot deze V-groep. Bij een verplaatsing blijft PART staan en gaat
en samen met het Vf naar voren. en + Vf vormt kennelijk binnen de V-groep een te
onderscheiden eenheid, zoiets als (21):
[PART [en Vf]]V

(21)

Ook onvolledige zinnen wijzen op het bestaan van zo'n eenheid:
(22)

a.

opdat ghise wilt
buten sluten ende
niet voertsetten

(HW 11)

b.

weder hi dede of ne (St 155)
dede

Als en aanwezig is, dan is er ook een Vf, als er geen Vf is, dan is er ook geen en.
Tenslotte: we kennen geen syntactische verschijnselen waaruit zou moeten
worden opgemaakt dat en syntactisch zelfstandig is.
De conclusie moet o.i. zijn dat en + persoonsvorm in het Middelnederlands een
syntactisch minimale eenheid vormt. Zinnen met de structuur zinsdeel-en +
persoonsvorm zijn dan ook geen uitzondering op de voor het overige wel geldende
observatie dat de persoonsvorm in hoofdzinnen op de tweede plaats staat. Netzomin
als een ja/nee-vraag die begint met en + persoonsvorm een uitzondering is op de
voor het overige wel geldende regel dat het Vf in zulke zinnen voorop staat. Maar
dat betekent dat wegval van en in dergelijke gevallen ook niet verklaard kan worden
door te zeggen dat er geen plaats is voor en.
We willen hier niet zeggen dat wij HW verwijten dat ze geen generatief
taalkundigen zijn. Wat we wèl willen zeggen is dat observaties nooit los staan van
een theoretisch kader en dat als gepoogd wordt de door HW gedane observaties
in een theoretisch kader te passen, er problemen ontstaan en dat dat theoretisch
kader aangeeft dat HW verkeerde observaties hebben gedaan.
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6. en
Wat voor perspektief biedt het inzicht dat in het Middelnederlands en geen syntactisch
zelfstandig element is? Elementen die zich vasthechten aan woorden die ook
onafhankelijk voorkomen, kunnen ruwweg verdeeld worden in twee typen: affixen
en clitica. Nu zegt deze tweedeling nog niet zoveel, maar recentelijk zijn er een
aantal studies verschenen die een dergelijke taxonomie van parasitaire elementen
een steviger basis verschaffen via het formuleren van enkele diagnostische criteria
(Zwicky 1977; Klavans 1980; Carstairs 1981; Zwicky en Pullum 1982). Voor het
hiernavolgende zullen we met name gebruik maken van de laatstgenoemde
publicatie.
Hierboven hebben we aannemelijk gemaakt dat er een aantal syntactische regels
zijn, met name werkwoordverplaatsingen, die en + persoonsvorm als een eenheid
behandelen. Nu zijn er geen syntactische regels die een woord in combinatie met
een clitic als eenheid beschouwen. Omdat dit wel het geval is met
affixwoordcombinaties, lijkt het erop dat het Middelnederlandse en als een affix moet
worden beschouwd, meer precies, een prefix van het finiete werkwoord. Daarmee
zijn andere eigenschappen van de combinatie en + persoonsvorm in
overeenstemming.
Affixen zijn, in tegenstelling tot clitica, nogal kieskeurig ten aanzien van hun stam.
Dit geldt voor en dat zoals gezegd in het Middelnederlands uitsluitend finiete
werkwoorden selecteert.
Clitica kunnen zich vasthechten aan een gastheer die reeds een clitic bevat.
Affixen kunnen niet gehecht worden aan een cliticwoordcombinatie. We verwachten
dan dat en als affix wel samen met de persoonsvorm kan dienen als gastheer voor
een clitic, maar niet vastgehecht kan worden aan een combinatie van clitic en
persoonsvorm, in schema:
(23)

a.

clitic + [en - Vf]

b.

*en + [clitic - Vf]

Zo vinden we in het Middelnederlands naast de vorm tes, ontstaan uit het + es
(‘het is’), wel tens, ontstaan uit het + [en - es] (‘het is niet’), maar niet een vorm
onstaan uit en + [het - es].
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Ook wat betreft de betekenis zijn er verschillen. De bijdrage van clitica aan de
betekenis van de zin is in hoge mate regelmatig, terwijl er zich bij affix +
woord-combinaties nog wel eens semantische onregelmatigheden voor kunnen
doen. Het Middelnederlandse en gedraagt zich ook in dit opzicht als affix. In de
tweeledige ontkenning kan de ontkennende waarde van deze constructie niet louter
en alleen aan het element en worden gekoppeld. Treedt en op zonder een andere
negatieve uitdrukking, dan kan het in combinatie met bepaalde werkwoorden (weten,
roeken) echter wel degelijk alleen drager zijn van de ontkenning. Deze ontkennende
betekenis ontbreekt echter weer wanneer enkel en optreedt in complementen van
werkwoorden als gelaten, aflaten, ontsien. Van beide situaties geven we een enkel
voorbeeld:
(24)

(25)

a.

omdat ic was een (St 154)
nuwe man en wistic
doe wat vanghen
an

b.

hare en rochte wat (St 155)
si dede

a.

die duvel en liete
niet of hi en leide
lagen

b.

want die bisscop
(B 40)
niet ontsach hine
seidem zijn behout

(B 40)

Is op grond van bovenstaande argumenten de affix-status van het
Middelnederlandse en redelijk gerechtvaardigd, toch blijven er nog een paar
vraagtekens over. en mag dan een affix zijn, ieder handboek zal weten te vertellen
11
dat het evenzeer enclitisch gedrag vertoont :
(26)

a.

dan ( = dat en) wille (B 35)
God niet, dat
ghesciet

b.

in ( = ic en) willu
(B 35)
niet te voete slaen

c.

inne ( = ic ne) vinde (B 35)
heden so coene
man die minen
sweer sal angen,
ende (lees: en) sal
hem te scanden
vergangen

d.

men ( = men en) sal (B 35)
den soffraen niet
tevele bezighen

e.

en ( = het en) dede (St 27)
hope 't herte brake
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Volgens de criteria van Zwicky en Pullum 1982 zal dit enclitisch gedrag van en
eigenschappen hebben die precies tegenovergesteld zijn aan die van het gedrag
van en als affix. Merk op dat dit niet noodza-
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kelijkerwijs een paradoxale situatie hoeft op te leveren: als affix richt en zich op een
constituent onmiddellijk rechts van en, terwijl en als clitic een gastheer zoekt die
links van en staat.
Er zijn redenen om aan te nemen dat in een combinatie woord + en en optreedt
als clitisch element en niet als affix. Er zijn geen syntactische regels die de combinatie
woord + en als eenheid behandelen. De categoriale status van de constituent waarop
en zich naar links toe oriënteert kent weinig of geen beperkingen: aanhechting aan
adverbia en verschillende soorten pronomina is mogelijk.
Er is nog een belangrijk onderscheid tussen clitica en affixen. We hebben dat bij
de behandeling van en als affix buiten beschouwing gelaten juist omdat het wijst
op het clitisch karakter van en. Het element en kent een aantal varianten: ne, n en
een. Het is redelijk te veronderstellen dat deze variatie niet willekeurig is, maar wordt
bepaald door morfologisch-fonologische eigenschappen van de omgeving waarin
het optreedt. Het is niet zo dat het ene dialect en, het andere ne en weer een ander
n of een heeft. Clitica hebben, anders dan affixen, alleen allomorfen die
morfofonologisch regelmatig zijn. In dit opzicht gedraagt en zich als een clitic.
Het ogenschijnlijk wat ambivalente gedrag van en past precies bij een tweedeling
die Zwicky en Pullum (1928:15-17) in de klasse van de clitica maken. Zij maken een
onderscheid tussen eenvoudige (‘simple’) en bijzondere (‘special’) clitica. Optionele
varianten van niet gereduceerde vormen zijn eenvoudige clitica, wanneer de
distributie van de sterke vormen precies dezelfde is als die van de zwakke vormen.
Zo kennen de Engelse werkwoordsvormen have en is gereduceerde varienten 've
en 's die door Zwicky en Pullum als eenvoudige clitica worden beschouwd.
Alle andere clitica zijn bijzondere clitica. Ze hebben ofwel geen corresponderende,
niet gereduceerde vormen (bijvoorbeeld het Latijnse partikel -que, het Engelse
possessieve 's) ofwel een distributie die van de niet gereduceerde vormen afwijkt
(bijvoorbeeld de pronominale clitica in het Frans).
Er zijn nu gevallen van bijzondere clitica waarin de constituent waarmee de clitic
syntactisch een eenheid vormt, niet de constituent is, waar hij zich fonologisch aan
vasthecht. Dit schijnt bijvoorbeeld
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het geval te zijn met pronominale clitica in het Ngan̯cara. Deze clitica hechten zich
syntactisch aan het hoofdwerkwoord van een zin, maar vormen een fonologische
eenheid met het voorafgaande woord. Er is een verschil tussen het syntactisch
aanhechtingspunt van zo'n clitic en de fonologische gastheer. Doet zich zo'n situatie
voor, dan zal zo'n bijzondere clitic zowel clitic-gedrag (in combinatie met zijn
fonologische gastheer) als affix-gedrag (in combinatie met zijn syntaxtische basis)
12
vertonen. Het Middelnederlandse en is zo'n bijzonder clitic .
Hoe zit het nu met de wegval van en in het Middelnederlands? Op dit punt zijn
we, vrezen we, niet veel verder dan Jespersen in zijn befaamde artikel van 1917.
Er lijkt ons inderdaad een oorzakelijk verband te bestaan tussen het clitisch karakter
en de wegval van en, zoals dat kennelijk ook in allerlei andere talen het geval is
geweest. In een aantal clisiscontexten (zie de voorbeelden (26)), en in een aantal
contexten waarvan het niet zo duidelijk is of er sprake is van morfologische dan wel
13
fonologische reductie is en aan de oppervlakte niet meer herkenbaar als lid van
een ontkennende constructie. Op een bepaald moment zal het aangeboden
taalmateriaal door het taallerend kind zo worden geïnterpreteerd dat er geen sprake
is van een tweeledige ontkenning. Het kind zal een grammatica construeren waarin
geen plaats is voor een gehele of gedeeltelijke reductie van en, maar waarin de
ontkenning uitsluitend gestalte krijgt in een enkelvoudige constructie. Het is dan ook
niet toevallig dat van de twee leden het niet clitische element bewaard blijft.
Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat en door de taalgebruiker van het
Middelnederlands is ervaren als een OV-ontkenner, dat wil zeggen, dat het iets te
maken zou hebben met de volgorde object- werkwoord (zie schema (15)). Evenmin
is er aanleiding om te stellen dat niet geldt als een VO-ontkenner.
Onze stelling dat en een bijzonder clitic is (en zich syntactisch als prefix laat
behandelen) leidt taaltypologisch gezien tot precies de tegenovergestelde conclusie.
Volgens Lehmann (1974: 16 e.v.) zitten negatieve verbale affixen in een OV-taal
rechts en in een VO-taal links van het werkwoord, en zou dan een VO-ontkenner
zijn!
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Als het zo is dat in een stadium waarin en alleen ontkenner was (een stadium van
het Nederlands waarvan we geen schriftelijke overlevering hebben), dit en ook een
eenheid vormde met de persoonsvorm zoals later in het Middelnederlands, dan zou
men syntactisch gezien de overgang van en naar en...niet kunnen karakteriseren
14
als de overgang van een affix-negatiesysteem naar een adverbiaal-negatiesysteem .
Er doemt dan een parallel op met het verlies van de conjunctief en de opkomst van
de modale bepalingen. Het zou interessant zijn als deze veranderingen vanuit de
algemene theorie met elkaar in verband kunnen worden gebracht.
Wat deze speculatie ook waard moge zijn, als het bovenstaande iets duidelijk
heeft gemaakt dan is het dat aan de basis van een diachrone verklaring het
onderzoek ligt naar de vraag wat mogelijke grammatica's zijn.
januari 1983
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Eindnoten:
1 Het Middelnederlands bestaat natuurlijk niet, net zo min als het moderne Nederlands. Dergelijke
uitspraken moeten dan ook worden geïnterpreteerd onder de gebruikelijke temporele en
geografische idealiseringen.
2 In generatief historisch onderzoek vindt theorie-constructie plaats niet middels corpus-beschrijving,
maar op basis van theorie-gestuurde waarneming van taaluitingen uit de overgeleverde tektsten,
onder de veronderstelling dat deze taaluitingen welgevormd zijn.
3 In een lezing in het kader van het symposium ‘25 jaar taalwetenschap in Nederland: met het
oog op de toekomst’ (Utrecht, 4 juni 1982), verklaarde S.C. Dik dat aan de keuze van de dertig
talen een bepaald idee van spreiding ten grondslag lag. In Greenberg (1966) lezen we echter:
‘This sample was selected largely for convenience. In general, it contains languages with which
I had some previous acquaintance or for which a reasonable adequate grammar was available
to me’ (p. 75).
4 (B 35) betekent dat deze Middelnederlandse zin is te vinden in Van den Berg (1971), p. 35. St
staat voor Stoett (1923), L voor Van Loey (1976) en HW voor Van der Horst en Van der Wal
(1979). De laatste drie afkortingen gebruiken we verderop.
5 Uit Van Haeringen (1949) maken we op dat dit bijvoorbeeld geldt voor het dialect gesproken in
de Alblasserwaard.
6 HW menen dat Vanacker (1963), die in een bijna 600 bladzijden tellend, door de Belgische
overheid gesubsidieerd boekwerk de syntaxis van het dialect van Aalst in de 15de tot de 17de
eeuw beschrijft, hun stelling bevestigt dat en meer ontbreekt in (11a-b) dan in (11c). Zij verwijzen
naar p. 216-17. Inderdaad staat daar dat en vooral ontbreekt in (11a) (zonder dat er overigens
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percentages o.i.d. worden gegeven). Over (11b), inversie dus, wordt echter niet geen woord
gerept. Ook uit de gegeven voorbeelden blijkt niet dat Vanacker op inversie doelt.
Men vergelijke Lightfoot 1979. In dit boek is ook te lezen dat tot voor kort generatief (historisch)
taalkundigen hebben gestreefd naar een onafhankelijke theorie over taalverandering die, hoewel
niet taaltypologisch van aard, toch formele verbanden poogde te leggen tussen twee
opeenvolgende grammatica's.
Grammatica I word uitgesloten door de theta-theorie, zie Chomsky 1981: 29, 38, 92-101, terwijl
grammatica II onverenigbaar is met de verschillende versies en uitwerkingen van de theorie van
structuurbehoudenheid, zie Emonds 1976; Freidin 1978; Evers 1981.
Uit wat we tot nu toe hebben betoogd zou men kunnen opmaken dat er nog een verschil is. De
typologen verwijzen met ‘OV’ immers niet alleen naar de oppervlakte-volgorde object-verb, maar
ook naar andere volgordes, getuige (1). Echter ook de generatief taalkundige doelt met de notie
SOV op andere volgordes dan die van subject-object-verb. Zo zouden Greenbergs
taaltypologische observaties in (1) het effect kunnen zijn van subsystemen van de algemene
taaltheorie die bepalen dat overal het hoofd ofwel rechts ofwel links van het complement wordt
gegenereerd, cf. Chomsky 1981: 95. ‘hoofd’ zouden dan de noties onder B in (1) zijn en
‘complement’ de noties onder A in (1). Generatieve ideeën daarover zijn overigens nog niet erg
uitgewerkt. Men vergelijke Jackendoff (1977) en Chomsky (1981). Ten overvloede zij in dit
verband nog eens opgemerkt dat een taaltypologische observatie à la Greenberg iets anders
is dan een onderdeeltje van de algemene theorie.
Ook Bossuyt (1982) stelt, overigens zonder nadere argumentatie, dat HW's verklaring niet kan
deugen vanwege het (syntactisch) onzelfstandige karakter van en.
Dat het bij enclisis niet alleen om een spellingskwestie maar ook om een grammaticaal
verschijnsel gaat, wordt beargumenteerd in Neyt en Zonneveld (in voorbereiding).
Zie voor een voorstel tot beregeling van bijzondere clitica, Klavans 1980.
Zie Bossuyt 1982: 244. Bossuyt poogt een soortgelijke argumentatie voor de wegval van en te
plaatsen in het kader van een functionele theorie over taalverandering. Het voert ons te ver om
hier in te gaan op de redenen waarom wij een dergelijke aanpak onvruchtbaar vinden, zie voor
discussie Sturm en Kerstens 1978; Koster 1982.
Merk op dat deze ‘verklaring’ ook verklaart waarom er een ontkenner van een andere lexicale
vorm is gekomen i.t.t. de typologische verklaring.
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J.A.A.M. Biemans
Middelnederlandse fragmenten in de stadsbibliotheek van Trier.
27
II.
3. Fragment van de Spiegel historiael door Jacob van Maerlant: Deutsche
Fragmente, Mappe IV, Nr. 10
In de verzameling Deutsche Fragmente van de Stadtbibliothek te Trier worden o.m.
twee stroken perkament bewaard die naast elkaar gelegd kunnen worden en dan
een aaneensluitend fragment vormen van een blad uit een Middelnederlands
handschrift. In dit handschrift was de tekst per bladzijde verdeeld over twee
kolommen van elk 50 regels. De stroken zijn verticaal uit het blad gesneden en
o

bevatten samen de tweede helft van de regels in kolom r a, vrijwel geheel kolom
o

o

r b, kolom v a met uitzondering van de kapitaal aan het begin van elke regel en
o

tenslotte de eerste helft van de regels in kolom v b. Het fragment is 303 mm. hoog
en 92 mm. breed. Oorspronkelijk moet het handschrift waartoe het fragment behoorde
de volgende afmetingen gehad hebben: 310 × 220 (blad, codex) en 235 × 150
(bladspiegel). De tekst van het fragment is door één hand geschreven in een littera
textualis. Het schrift maakt de indruk snel geschreven te zijn: talloze ophaaltjes aan
het begin en einde van de woorden, dunne haarlijntjes vanuit de punten op de i en
de j, alsmede een zwierige lus aan de letter d versterken deze indruk (zie afbeelding
9). Het fragment bevat één capittelopschrift (zonder bijbehorend -nummer),
geschreven in rode inkt. In de marges vóór de tekst zijn paragraaftekens
aangebracht, afwisselend in rood en blauw, met als representant een kronkeltje dat
gevormd wordt door twee met elkaar verbonden schuine streepjes. De kapitaal na
een paragraafteken is steeds met rode inkt of verf opgehoogd. Eveneens in margine
vóór de tekst vindt men rode notatekens.
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Afb. 9. Bovenste gedeelte van hs. Trier, Stadtbibliothek, Deutsche Fragmente, Mappe IV,
Nr. 10 (recto; ware grootte): Spiegel historiael.
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Afgaande op het schrift zou het handschrift waarvan het fragment deel heeft
uitgemaakt, vervaardigd kunnen zijn in het tweede kwart van de veertiende eeuw.
Het dialect waarin de tekst is geschreven, is Westvlaams.
Hoe deze fragmentjes in de stadsbibliotheek van Trier terecht zijn gekomen is
niet bekend. Wat betreft hun vorm en functie zijn ze vergelijkbaar met de twee
28
strookjes van het Rijmbijbel-fragment dat thans eveneens in Trier bewaard wordt .
Al deze fragmenten hebben dienst gedaan in een boekband als scharnier tussen
het boekblok en de platten van die band.
De inhoud van het hier beschreven fragment is een gedeelte van de Derde Partie
van de Spiegel historiael door Jacob van Maerlant: boek 2, cap. 46, vs. 64-cap. 47,
o

o

o

vs. 24 (r a), cap. 47, vs. 25-74 (r b), cap. 47, vs. 75-cap. 48, vs. 10 (v a) en cap.
o

48, vs. 11-60 (v b); het laatste vers van cap. 47 en het opschrift van cap. 48
ontbreken. Aan het begin van deze beschrijving is opgemerkt dat geen der
tekstkolommen op dit fragment compleet is: dit impliceert dat veel verzen slechts
gedeeltelijk bewaard zijn gebleven. Bovendien is de tekst aan de versozijde van het
fragment op sommige plaatsen zeer slecht leesbaar. Collatie van de verzen op het
fragment-Trier met de standaard-editie van de Spiegel historiael door De Vries en
29
Verwijs levert - afgezien van verschillen in spelling - weinig varianten op . Drie
plaatsen zijn wellicht het aanstippen waard. Cap. 46-48 behandelen de levens c.a.
van twee Egyptische anachoreten met de naam Macharis. Van de eerste, Macarius
de Grote (ca. 300-390), wordt o.a. een ontmoeting met een ongelovige filosoof
verhaald die een verrijzenis na de dood niet mogelijk acht. Macarius levert door een
wonder te verrichten het bewijs van het tegendeel:
+

‘Com hare,’ sprac hi, ‘ende lije
Dattu metten ogen sies.’
+
doe leedde hi den groten ries [ = dwaas]
+
Daer een dode begraven lach,
+
Ende verwectene up dien dach
Sp. hist., ed.-De Vries/Verwijs, dl. 2, p. 141.
+

In het fragment-Trier is in de verzen 75-76 vermoedelijk een fout geslopen (alleen
het rijmpaar is overgeleverd):
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+

2

III , cap. 46, vs. 74
+
75
+
76
+
77
+
78

194
+

[...] ries
[...] dies

+

+

o

kol. r a, r. 12-13; cf. afb. 9.

75
76

+

Een andere fout heeft de volgende variant opgeleverd, nu in de levensbeschrijving
van Macarius de Alexandrijn († ca. 394 dan wel ca. 408). Om zichzelf te kastijden
gaat Macarius in een moeras zitten waar vliegen leven die zeer venijnig steken:
+

An hem selven wrac hi so dit,
Dat hi inden marasch gaet ende zit
+
Al naect, daer die vliegen waren so fel,
+
Dat si dorbeeten eens evers vel.
+

+

2

III , cap. 47, vs. 29
30
+
31
+
32
+

Sp. hist., ed.-De Vries/Verwijs, dl. 2, p. 142.

Volgens de redactie van het Spiegel historiael-fragment in Trier gaat het niet om
evervellen maar om de huid van een ezel:
+

Dat si dorstaken .i. ezels vel
o

kol. r b, r. 8; cf. afb. 9.

+

32

Dat deze lezing onjuist is blijkt na vergelijking met Maerlants bron, het Speculum
historiale van Vincentius van Beauvais, Liber Decimusseptimus, caput 71: ‘ita
condemnare se voluit vt in pratis Scithiae nudus per 6. menses sederet, vbi culices
30
crabonibus similes, aprorum quoque perforant cutem’ . Anderzijds is ‘dorstaken’
voor ‘perforant’ zuiverder dan ‘dorbeeten’, en in feite is er geen sprake van vliegen,
maar van muggen die op horzels lijken. Even verderop in het verhaal bezoekt deze
anachoreet het graf van de tovenaars die lang tevoren de Egyptische farao ter zijde
hadden gestaan in diens conflicten met Mozes en Aäron, ten tijde van de grote
plagen die over Egypte kwamen (Exodus 7-10):
+

Die heidine hadden gemaect daer
Een diere werc van stenen zwaer,
+
Ghelijc alst ware een paradijs;
+
Want si wilden des wesen wijs,
+
Dat si daer na hare doot
+
In souden varen met vrouden groot.
+
In midden stont een diepe putte
+
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+

2

III , cap. 47, vs. 47
+
48
+
49
+
50
+
51
+
52
+
53

195
+

Te haerre lavenessen nutte.
+

54

Sp. hist., ed.-De Vries/Verwijs, dl. 2, p. 142.

In plaats van ‘Dat si daer [...] in souden varen’ (vs. 51-52) leest men in het
fragment-Trier:
+

Dat si daer na hare doot
In wonen souden met vrouden groot

+

+

51
52

+

o

kol. r b, r. 27-28; cf. afb. 9.

Hier sluit ‘wonen’ beter aan bij de bron dan ‘varen’, want het Speculum historiale
heeft: ‘puteum quoque fecerant, quia post obitum illic se tanquam in paradiso
31
mansuros esse crederent’ . Dergelijke varianten zijn weliswaar niet zonder betekenis,
maar toch is de vondst van dit Spiegel historiael-fragment niet zo belangrijk voor
het onderzoek van de tekst. In het kader van een codicologisch onderzoek van de
handschriften en fragmenten van de Spiegel historiael is het belang ervan groter.
Sinds enkele jaren houd ik mij bezig met de handschriftelijke overlevering van
Maerlants wereldkroniek. De inventarisatie van de handschriften en fragmenten van
32
dit werk is inmiddels afgerond . Uit dit materiaal zijn zoveel mogelijk codicologische
gegevens bijeengebracht en met behulp daarvan kost het weinig moeite na te gaan
of er nog meer fragmenten bewaardgebleven zijn die tot dezelfde codex behoord
hebben als het Spiegel historiael-fragment in Trier. Het resultaat is het volgende
33
overzichtje van fragmenten van deze codex :
1.

FRANKFURT AM MAIN, STADTBIBLIOTHEK,
MS. GERM. QU.

35

1

-II , gedeelten van cap. 67-68;
2.

CHICAGO, UNIVERSITY LIBRARY, MS.
NO. 61 (A)
5

686,

34

-II , gedeelten van cap. 36-43 ;
3.

BERLIJN, STAATSBIBLIOTHEK PREUSSISCHER
KULTURBESITZ, MS. GERM FOL. 757, BL. 20
7

-II , gedeelten van cap. 6-7;
4.

ROTTERDAM, GEMEENTEBIBLIOTHEEK, HS.

96 B 6:2
2

-III , gedeelten van cap. 28-30 en
5

-III , gedeelten van cap. 30;
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5.

TRIER, STADTBIBLIOTHEK, DEUTSCHE
FRAGMENTE, MAPPE IV, NR.

10

2

-III , gedeelten van cap. 46-48;
6.

GÖTTINGEN, NIEDERSÄCHSISCHE STAATSUND UNIVERSITÄTS- BIBLIOTHEK, HS.
MÜLLER

I, 16

7

-III , gedeelten van cap. 15-17.
De inhoud van dit handschrift bestond ongetwijfeld uit excerpten van de Spiegel
historiael. Behalve een gedeelte van de legendarische geschiedenis van Barlaam
en Josaphat bevatten de bewaardgebleven fragmenten uitsluitend passages uit
heiligenlevens, nl. van Maria Magdalena, Nicolaas, Macarius de Grote en Macarius
de Alexandrijn, Martinus van Tours en paus Gregorius de Grote. De ordening van
de excerpten in dit handschrift loopt niet parallel met de volgorde in de partieën van
de Spiegel historiael. In het Rotterdamse fragment, twee reepjes perkament uit één
5

blad, volgt op het leven van de H. Nicolaas (III , cap. 30) de levensbeschrijving van
2

de H. Martinus van Tours (III , cap. 28-30). Voorts handelen ook de fragmenten in
Chicago over de H. Nicolaas: ditmaal zijn de capittels echter niet aan de Derde maar
5

aan de Tweede Partie ontleend (II , cap. 36-43). Waren die ver van elkaar gelegen
capittels over deze heilige in de bundel excerpten bijeen geplaatst? De vraag moet
onbeantwoord blijven. Het blad waarvan de Rotterdamse fragmenten deel uitmaakten
was blijkens de bewaardgebleven foliëring folium 94, maar op de fragmenten in
Chicago valt geen spoor van de foliëring te ontdekken zodat over de plaats daarvan
in de oorspronkelijke codex niets te zeggen valt. Wanneer men probeert na te gaan
hoe het handschrift eruit gezien moet hebben, leveren de verspreide fragmenten
wel aanvullende informatie. Hetzelfde geldt voor de vraag op welke manieren het
handschrift door een boekbinder benut (of eigenlijk: mishandeld) is als bindmateriaal
in boekbanden. De membra disiecta van deze codex geven een aardig beeld van
de verschillende mogelijkheden voor de verwerking van een afgedankt middeleeuws
handschrift door de boekbinder. Aan deze en andere aspecten hoop ik uitvoerig
aandacht te schenken in mijn hierboven aangekondigde dissertatie.
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4. Fragment van de Dietse doctrinael: Deutsche Fragmente, Mappe IV,
Nr. 11
Het fragment bestaat uit een strook perkament, afkomstig uit een handschrift met
een mise-en-page in twee kolommen: kolom a van het recto en kolom b van het
verso van een blad zijn bewaardgebleven. Oorspronkelijk moeten de kolommen elk
44 regels geteld hebben; aan de bovenzijde is het fragment echter afgesneden en
35
gingen aan beide zijden de eerste vijf regels van elke kolom verloren . De afmetingen
van het fragment zijn 210 × 57 mm. Reconstructie van de oorspronkelijke afmetingen
van het blad (en daarmee van de codex), alsmede van de bladspiegel levert de
volgende maten op: 260 × 185 mm. (blad, codex) en 200 × 125 mm. (bladspiegel).
De tekst op het fragment is geschreven door één hand, in een kleine en duidelijke
littera textualis (zie afbeelding 10). Het fragment vertoont geen rubricatie, maar in
o

kolom v b is - geheel in het letterveld - enige ruimte opengelaten voor een initiaal
o

(lombarde) van drie regels hoog en in de marge voor kolom r a zijn drie
representanten te zien voor paragraaftekens (twee schuine streepjes).
Op grond van het schrift moet het handschrift waarvan dit fragment deel heeft
36
uitgemaakt, in het midden van de veertiende eeuw geschreven zijn . Nog
voorzichtiger moet men zijn bij het aangeven van het dialect waarin dit tekstfragment
geschreven is: de taal maakt de indruk niet beter aangeduid te kunnen worden dan
door de vage omschrijving ‘Westmiddelnederlands’, maar sommige trekjes wijzen
op een Brabantse herkomst. Bevreemdend is dat laatste niet, want er zijn sterke
37
aanwijzingen dat de tekst, de Dietse doctrinael, ontstaan is aan het Brabantse hof .
Zeker is dat een exemplaar van het werk is aangeboden aan hertog Jan III van
Brabant (1300-1355), zoals blijkt uit een opdracht die in enkele handschriften van
38
de Dietse doctrinael voorkomt .
Over de geschiedenis van het fragment is niets bekend. Een verticale vouw waarin
enkele bindgaatjes voorkomen, laat zien dat de strook perkament heeft dienst
gedaan als een stevig scharnier tussen een van de platten van een boekband en
het boekblok daarin. In de ondermarge van het recto is met potlood het nummer
van het frag-
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Afb. 10. Rectozijde van hs. Trier, Stadtbibliothek, Deutsche Fragmente, Mappe IV, Nr. 11
(ware grootte): Dietse doctrinael.
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ment in de reeks Deutsche Fragmente, Mappe IV genoteerd: 11, gevolgd door de
aantekening: mittelnddt. Fragment 14. Jh.
o

o

Het fragment bevat in totaal 78 verzen, in kol. r a vs. 1248-1286 en in kol. v b vs.
1379-1416 uit het Tweede boek van de Dietse doctrinael. Overigens zijn niet alle
o

verzen volledig overgeleverd: de bovenste dertien verzen in kol. r a missen de
eerste letter van de regel. Het schrift op de versozijde van het fragment is grotendeels
vervaagd met als gevolg dat de meeste verzen daar vrijwel onleesbaar zijn geworden;
in feite is op het verso de tekst van het recto beter leesbaar dan de vervaagde tekst,
o

zij het in spiegelbeeld. Bovendien ontbreekt in kol. v b van elk vers het begin. In
vergelijking met de editie van de Dietse doctrinael door W.J.A. Jonckbloet vertoont
39
de tekst van het fragment in Trier geen belangrijke varianten . De meeste varianten
die de tekst biedt, komen - getuige het variantenapparaat bij de genoemde uitgave
- eveneens voor in andere handschriften met de Dietse doctrinael. Ook dit fragment
is minder belangrijk voor de studie van de tekst, dan wel voor een (in hoofdzaak:
codicologisch) onderzoek naar de handschriftelijke overlevering van het werk.
November 1982

Adres van de auteur:
Bibliotheek der Rijksuniversiteit (BNM)
Witte Singel 27
Postbus 9501
2300 RA Leiden

Eindnoten:
27 Het eerste deel van dit artikel verscheen in TNTL 100 (1984), p. 129-150. De nummering van
de noten en afbeeldingen van dit tweede en tevens laatste deel loopt gewoon door.
28 Zie de in noot 27 genoemde bijdrage, par. 1, p. 131-133. In beide gevallen gaat het om twee
aaneensluitende stroken perkament met in elk daarvan een verticale vouw waarin bindgaatjes
voorkomen.
29 Jacob van Maerlant 's Spiegel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten,
bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem. Vanwege de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door M. de Vries en E. Verwijs. 3 Dln., Leiden,
1863; aangehaald als Sp. hist., ed.-De Vries/Verwijs. Zie dl. 2, p. 140-144. Aan deze editie ligt
ten grondslag de tekst van hs. 's-GRAVENHAGE, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, KA XX.
30 [Vincentius van Beauvais,] Bibliotheca mvndi, sev Specvli maioris Vincentii Bvrgvndi praesvlis
Bellovacensis, Ordinis Praedicatorvm, Theologi ac doctoris eximii, Tomvs quartvs, qvi Specvlvm
historiale inscribitvr [...]. Dvaci, 1624 [Reprint: Graz, 1965; aangehaald als Speculum historiale,
ed.-1624], L. 17, c. 71, p. 679. Deze passage is -naar een andere uitgave- ook geciteerd in de
editie van de Spiegel historiael van De Vries en Verwijs; de cursivering in het citaat is van mij,
J.B.
31 Speculum historiale, ed.-1624, L. 17, c. 71, p. 679; ook geciteerd door De Vries en Verwijs;
cursivering van mij, J.B.
32 Het is de bedoeling dat de resultaten van dit onderzoek onderdeel gaan uitmaken van een
dissertatie over de handschriftelijke overlevering van de Spiegel historiael. Zie ook mijn artikel
over ‘Nieuwe fragmenten van handschriften van de “Spiegel historiael” in vier kolommen’, in
TNTL 99 (1983), p. 1-24.
33 De meeste handschriften en fragmenten konden worden (terug-)gevonden door een systematisch
bibliografisch onderzoek van de litteratuur over de Spiegel historiael. Een belangrijke bron bleek
ook de BIBLIOTHECA NEERLANDICA MANUSCRIPTA van Prof. Dr. Willem de Vreese (1869-1938) in
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de Leidse Universiteitsbibliotheek. Handschriften en fragmenten waarover nooit gepubliceerd
is, komt men gewoonlijk alleen op het spoor door al dan niet toevallige mondelinge of schriftelijke
mededelingen van anderen. Ik dank Dr. P.F.J. Obbema die de hierna in het overzicht te noemen
bibliotheken in Chicago en Göttingen bezocht en mij attendeerde op daar bewaarde Spiegel
historiael-fragmenten. Het fragment in de Stadtbibliothek te Trier trof ik aan bij mijn bezoek aan
deze instelling in de zomer van 1980.
34 De Tweede Partie, die niet door Maerlant zelf is bewerkt maar door Philip Utenbroeke, is slechts
gedeeltelijk bewaardgebleven. De fragmenten te Chicago vullen één van de vele lacunes in de
tekst enigszins op; een uitgave van deze fragmenten is in voorbereiding.
35 Tussen het einde van kolom roa (vs. 1286) en dat van kolom vob (vs. 1416) bevinden zich drie

36
37

38

39

kolommen tekst, nl. 1416 min 1286 verzen, plus 2 regels voor het opschrift van capittel XV,
samen 132 regels. Deling door drie levert een resultaat op van 44 regels per kolom.
De omschrijving midden moet niet te eng worden opgevat. In feite biedt het schrift geen duidelijk
houvast om het handschrift in het begin of het einde van de veertiende eeuw te plaatsen.
Cf. F.P. van Oostrom, ‘Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde.’ In: Hoofsheid en devotie
in de middeleeuwse maatschappij. De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw. Handelingen
van het wetenschappelijk colloquium te Brussel 21-24 oktober 1981. [Uitgegeven door] J.D.
Janssens. Brussel, 1982, p. 32.
Die Dietsche doctrinale, leerdicht van den jare 1345, toegekend aan Jan Deckers, Clerk der
stad Antwerpen. Uitgegeven door W.J.A. Jonckbloet. 's-Gravenhage, 1842 [aangehaald als:
Dietse doctrinael, ed.-Jonckbloet], p. 321-322.
Dietse doctrinael, ed.-Jonckbloet, p. 102-104 en p. 108-110.
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J. Goossens
‘Der Naturen Bloeme’ in het Corpus-Gysseling
Corpus van Middelnederlandse Teksten (tot en met het jaar 1300)
uitgegeven door Maurits Gysseling. M.m.v. en van woordindices voorzien
door Willy Pijnenburg. Reeks II: Literaire Handschriften, Deel 2, Der
Naturen Bloeme. Martinus Nijhoff 's-Gravenhage 1981.
Dit tweede deel uit de reeks Literaire Handschriften van het Corpus-Gysseling is de
eerste uitgave van Maerlants Der Naturen Bloeme na die van E. Verwijs, die 103
jaar vroeger verscheen. De Utrechtse werkgroep Textus sub Tecto, die in 1970-71
een tentoonstelling aan Maerlants dichterlijke bewerking van Thomas van Cantimpré's
Liber de Natura Rerum wijdde, waaraan we de voortreffelijke catalogus Naar de
Letter 4 te danken hebben, formuleerde daarin (p. 38-43) wensen voor een nieuwe
kritische editie ‘met als doel de reconstructie van de autograaf’, maar meende
tenslotte: ‘De neerlandistiek zou al uiterst tevreden zijn wanneer iemand het
monnikenwerk van Verwijs zou “corrigeren”: een diplomatische uitgave van wat het
beste handschrift lijkt - D, het handschrift waarin een paastafel staat voor de jaren
1287-1319? - aangevuld met een volledig variantenapparaat uit alle bekende
handschriften en handschriftfragmenten’ (p. 43). Dank zij Gysseling is die gewenste
diplomatische uitgave van D er nu, maar om zeer begrijpelijke redenen - de uitgave
moest in het Corpus passen - ontbreekt het verlangde variantenapparaat. Wel stelt
Gysseling in voetnoot een aantal emendaties voor. Volgens de inleiding steunt hij
daarbij op 1) de uitgave van Verwijs, die echter slechts met de vier bronnen B, L, A
en V (waarbij V direkt op A teruggaat) heeft gewerkt, terwijl er op het ogenblik 12
volledige of fragmentarische handschriften bekend zijn, 2) M, d.w.z. fragmenten van
een handschrift in de Bayerische Staatsbibliothek te München, die in 1980 door J.
Deschamps werden geïdentificeerd, in totaal 659 verzen, 3)

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

202
een vergelijking met het Latijnse origineel, dat sinds 1973 via een editie van H.
Boese toegankelijk is.
De fragmenten M lijken zelf nog tot de 13e eeuw te behoren, zodat zij in het
Corpus thuishoren. Het leek dus een gelukkig toeval dat zij, hoewel zij pas bekend
werden nadat het eerste deel van het literaire Corpus met de fragmenten al was
verschenen, nog als aanhangsel aan de editie van D konden worden toegevoegd,
waar ze misschien nog beter op hun plaats zijn. Gelukkig voor de Maerlant-filologie,
maar ongelukkig voor de editie, is deze bij haar verschijnen al niet meer volledig:
in 1980 ontdekte J. Biemans te Trier fragmenten uit hetzelfde handschrift als dat
van München (zie zijn artikel in TNTL 100, 1984, blz. 134 vv), terwijl W. Pijnenburg
mij erop wijst, dat nog twee andere stukken aan het Corpus zijn toe te voegen: een
Brugse oorkonde van 1265 en het zgn. Antwerpse Obituarium van 1260 en volgende
jaren. Het ziet er dus naar uit, dat de reeks met een supplement zal moeten worden
afgesloten; tegen dat het zo ver is zouden er best nog wel een paar vondsten bij
kunnen komen; ook zouden er de glossen in ondergebracht kunnen worden,
waarvoor aanvankelijk een derde reeks in het Corpus was voorzien.
Over de wijze van uitgeven is verder nog op te merken, dat het verzencomplex
13878-14061, dat door de kopiist op een verkeerde plaats was ingevoegd, naar zijn
juiste plaats, na vers 14245, is overgebracht, en verder dat overgeslagen verzen
en verdwenen tekstdelen van D tussen vierkante haken zijn gereconstrueerd. De
afdruk van M bevat geen emendaties. Op de uitgave volgen voor de twee afgedrukte
handschriften samen de vier nu al vertrouwde indices door W. Pijnenburg, die ervoor
heeft gezorgd, dat woordvormen uit emendaties en uit reconstructies in de
alfabetische index, die de verwijzingen bevat, als zodanig herkenbaar blijven.
Tegenover de eerste bladzijde van de uitgave van D staat een kleurenfacsimile van
o

de linkerbovenkant van blad 8 r met het begin van het gedicht en een miniatuur
die de dichter voorstelt. Het is vrij sterk vergroot: aan de 18 cm hoogte van het
facsimile beantwoorden 12,2 cm van het handschrift.
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Zoals gezegd berusten de emendaties van D op een beperkt apparaat, waarin de
uitgave van Verwijs de eerste plaats inneemt. Aan de wens van de werkgroep Textus
sub Tecto zou dus pas voldaan zijn als iemand een variantenapparaat kon
samenstellen dat naast Gysselings uitgave kon worden gebruikt. Deze heeft in zijn
inleiding wel de moeite gedaan, de verwantschapsgraad van de twee door hem
uitgegeven en de vier door Verwijs bestudeerde teksten beknopt toe te lichten
(Verwijs kende weliswaar D, maar heeft hem niet gebruikt). Men kan zijn betoog als
volgt in een stemma samenvatten:

In dit schema wordt de plaats van M bepaald, wat in Naar de Letter 4, 41 natuurlijk
nog niet mogelijk was. Het wijkt verder in twee opzichten van de gedeelten van het
daar gepubliceerde stemma af die op de genoemde handschriften betrekking hebben.
Ten eerste wordt de verhouding van A en V niet gespecificeerd; Gysseling heeft
het kennelijk voor zijn doel niet nodig gevonden mee te delen, dat hij weet dat V
een afschrift van A is. Ten tweede neemt hij aan, dat B en D via een
gemeenschappelijke tussenschakel op het origineel teruggaan, terwijl in Naar de
Letter D direkt aan de bovenste knoop wordt gehangen. Hier had ik graag wat meer
uitleg gehad dan de zeer summiere schets op pp. X-XI van de inleiding.
Die inleiding is overigens in zijn geheel erg beknopt: acht bladzijden, gewijd aan
1) de inhoud, 2) de dichter, 3) de tekstoverlevering, 4) handschrift D, 5) de
fragmenten M, 6) taalkenmerken, 7) de wijze van uitgeven, 8) een dankbetuiging.
De beknoptheid is tegen de achtergrond van de bedoeling der uitgave begrijpelijk
en verantwoord, hoewel ik met name wat het eerste punt betreft, graag wat
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uitleg over de verhouding van Maerlants Der Naturen bloeme tot de versies van het
werk van Thomas van Cantimpré had gekregen. In het tweede punt brengt Gysseling
een aantal gegevens over de Middelnederlandse dichter bij elkaar en breekt impliciet
een lans voor de spelling Merlant (hij schrijft overigens consequent Jacob van
Merlant). Daar hij ervan overtuigd is, dat Merlant de plaats Maarland op Voorne is,
lijkt mij de vraag welke spelling van de dichternaam de juiste is, van de
beantwoording van een andere vraag af te hangen: wat bedoelen we hier met ‘juist’?
Op punt 3 is in de vorige alinea al ingegaan. In de rest van deze bespreking beperk
ik mij tot punt 4.
De codicologische beschrijving van D, d.w.z. handschrift 70 uit de Lippische
Landesbibliothek te Detmold, bevat een belangrijk commentaar bij de eerste katern,
waaraan vergaande conclusies in verband met de datering en geschiedenis van de
codex worden geknoopt. Men kan het als volgt samenvatten: de eerste katern, die
door een andere, gelijktijdige hand is geschreven dan de rest van het handschrift
met Maerlants gedicht, bevat een paastafel van 1287 tot 1319 met een kalendarium.
In dit laatste vallen vooral heiligen op die te Brugge of te Sint-Omaars werden
gevierd. Dus is de kalender het resultaat van een omwerking ‘in het kapittel van
Sint-Omaars, van een Brugse kalender, of omgekeerd’. De Franse vorm van enkele
heiligennamen is een indicatie voor de eerste veronderstelling. Tot hier kan ik perfect
volgen. Maar nu komen twee grote sprongen, die m.i. niet toelaatbaar zijn. Ik citeer:
‘De conclusie ligt voor de hand dat oorspronkelijk aan het handschrift een Brugse
kalender voorafging, die in het kapittel van Sint-Omaars vervangen werd door een
nieuwe, meer aan het feesteigen van dit kapittel aangepaste kalender. Het Detmoldse
handschrift werd dus geschreven te Brugge op bestelling van het kapittel van
Sint-Omaars of van een lid van dit kapittel. 1287 kan het jaartal zijn van de
weggenomen Brugse kalender en dus ook van het handschrift van Der Naturen
Bloeme, ofwel van de in de plaats geschoven kalender van Sint-Omaars (in dat
geval dateert het handschrift van kort vóór 1287), ofwel van beide.’
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Eerste sprong, die voor het Corpus als zodanig geen grote consequenties heeft:
een bestaand kalendarium is vervangen door een ander ten gevolge van het feit,
dat de besteller te Sint-Omaars met een deel van het afgeleverde produkt van het
Brugse scriptorium niet tevreden was. Als dat waar was, zou men dus te Sint-Omaars
een gloednieuwe codex uit elkaar hebben gehaald om een stuk ervan te vervangen,
ongeveer zoals iemand die een nieuwe auto koopt, maar dan onmiddellijk op de
inval komt dat de voorste bumper er niet bij past en dan direkt naar een andere
garage rijdt om een andere bumper te laten monteren. De veronderstelling dat het
Brugse scriptorium losse katernen, waaronder een met een kalendarium, zou hebben
geleverd, zullen we maar niet als een serieuze tweede mogelijkheid daarnaast
plaatsen. Het lijkt mij veiliger, uit te gaan van de constatering in Naar de Letter 4,
23, dat vijf van de tien volledige handschriften van Der Naturen Bloeme een kalender
bevatten. ‘Waarom lijsten van heiligenfeesten en paasdata in een werk over dieren,
planten en stenen? Voor die contemporaine gebruikers van het boek was de relatie
vermoedelijk evident: Der naturen bloeme bood een inventaris van de schepping,
en getuige Genesis 1:14 behoorde daartoe ook de indeling van de tijd.’ Het is dus
best mogelijk, dat de legger van D een kalender heeft gehad en dat op grond daarvan
een kalender (speciaal tot dat doel vervaardigd? Of met een ander doel vervaardigd
en gewoon beschikbaar?) bij de tekst van Maerlants gedicht werd gebonden, maar
dat hoeft niet eens het geval te zijn: de voor de tijdgenoot evidente relatie van deze
tekst met de ‘tekenen des tijds’ kon iedere gecultiveerde middeleeuwer op het idee
doen komen, ze in een boek bij elkaar te brengen, wat b.v. de binder van B achteraf
heeft gedaan (vgl. Naar de Letter 4, 27).
Tweede sprong, die voor de datering van D zeer zwaar weegt: de paastafel zou
het bewijs leveren, dat de tekst van Maerlants gedicht in dit handschrift in of vóór
1287 werd geschreven. Ook dit is niet toelaatbaar. Wie uit een katholiek groot gezin
van vóór het Tweede Vaticaans Concilie stamt en de paastabel in het missaal dat
hij bij zijn plechtige communie heeft gekregen, met die in de missaals van zijn broers
en zusters heeft vergeleken, kon wel merken dat de ta-
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bellen bij nieuwe uitgaven aan de opgeschoven tijd werden aangepast (van boven
werden de paasdata van de jaren die naar het verleden waren gegleden, weggelaten
en onderaan werden de data van nieuwe jaren toegevoegd), maar kennelijk waren
die niet voor zo een lang gebruik bestemd (meestal twintig jaar in plaats van meer
dan dertig); bovendien kon het interessant zijn, na te kijken, op welke dag Pasen
het afgelopen jaar of een paar jaar geleden was gevallen. Als de kalender met de
paastafel van 1287 tot 1319 op een gewoon beschikbare katern heeft gestaan, kan
hij heel goed nog na 1287 met Maerlants gedicht zijn samengebonden. Wel wordt
de waarschijnlijkheid met elk jaar dat dichter bij 1319 komt, kleiner; zij wordt echter
met het jaar 1320 nog niet nihil, aangezien de kalender van januari op de achterkant
van het blad is geschreven waarvan de voorkant de paastafel bevat en het
verwijderen van de paastafel dus het verminken van de kalender tot gevolg zou
hebben gehad.
De paastafel is dus een te zwak argument voor de aangenomen datering van de
codex. Men zal opnieuw rekening moeten houden met de indruk die in Naar de
Letter 4 een paar maal (pp. 22 en 27) wordt verwoord: dat het schrift van de
Maerlant-tekst ‘van jongere datum’ dan 1287 lijkt. Overigens hoeft het natuurlijk niet
zo te zijn, dat de kalender onmiddellijk na het vervaardigen van D hiermee een
codex is gaan vormen; ze kunnen ook een tijd (geruime tijd?) later zijn
samengekomen, zoals dat ook met de kalender en het gedicht in handschrift B het
geval is geweest.
Nadat het bovenstaande (op de zin over de grootte van het facsimile na) al was
geschreven had ik de gelegenheid, te Detmold handschrift 70 van de Lippische
Landesbibliothek te onderzoeken en een aantal verzen te collationeren. In
codicologisch opzicht kunnen aan Gysselings beschrijving nog volgende opmerkingen
worden toegevoegd. De eerste en de laatste katern, waarvan respectievelijk het
eerste en het laatste blad ontbreekt, waardoor resp. het laatste en het eerste blad
los dreigde te zitten, zijn bij de meest recente binding (vermoedelijk tweede helft
18e eeuw) op een speciale manier behandeld. De vouw tussen de helft van het
schutblad die op het bord is geplakt en de losse andere helft komt ongeveer een
halve
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centimeter achter de rug van de eerste resp. voor die van de laatste katern uit en
vormt een soort kim tussen de eerste en de tweede, resp. de voorlaatste en de
laatste katern. Het laatste blad van de eerste en het eerste van de laatste katern is
telkens aan de rug van de katern vastgeplakt; in de eerste zit het wat los. De gelijke
behandeling van de eerste en de laatste katern door de binder maakt duidelijk, dat
de speciale positie van de eerste geen bewijs voor een secundair samenvoegen
hiervan met Maerlants gedicht is. Daarvoor bestaat echter wel een sterke andere
indicatie. De besnoeiing aan de drie buitenzijden van de bladen met de tekst van
Der Naturen Bloeme is vrij drastisch. Miniaturen werden meestal gespaard doordat
er omheen werd geknipt en de uitstekende delen dan naar binnen werden gevouwen,
zoals ook Gysseling vaststelt. Dit is ten minste ook eenmaal met het uiteinde van
o

een versregel gebeurd (fol. 91 r , v. 9936). Er zijn aan alle kanten vrij grote
schommelingen in de afstanden van de randen van de schrijfspiegels tot die van
de bladen. Dat is echter niet het geval bij de bladen van de eerste katern met het
kalendarium. Hier is kennelijk beneden niets weggesneden, hoewel de katern het
juist daar kon verdragen in plaats van bovenaan, waar om initialen heen is geknipt.
Ook rechts schijnt er (bijna) niets te zijn weggesneden, behalve bij het losse laatste
blad (fol. 7), waar de rechterrand van de schrijfspiegel recto wat scheef op de
bladrand staat (boven bedraagt het verschil 2,2 cm, beneden 1,7 cm). Dit moet de
schaar van de laatste binder hebben gedaan, nadat het oorspronkelijke fol. 1 al
verdwenen was. Samenvattend: het formaat van het kalendarium en dat van de rest
van het handschrift lijken secundair aan elkaar te zijn aangepast.
Custoden komen niet ‘op het einde van sommige katernen’ voor, maar op het
einde van 13 der 18 katernen, d.w.z. op één na in alle gevallen die ervoor in
aanmerking komen (katern 1 eindigt op een onbeschreven verso, katern 6 op een
onbeschreven blad, van de katernen 10 en 18 ontbreekt het laatste blad). De enige
echte uitzondering is katern 8, maar hier is de custode denkelijk weggeknipt; er
o

staat op fol. 63 v onder de schrijfspiegel een miniatuur, die tot de benedenrand van
het blad reikt. Het onbeschreven folio op het einde van katern 6 maakt duidelijk, dat
er bij de vervaardi-
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ging van het handschrift aan werkverdeling is gedaan. Ik waag het wegens geringere
paleografische competentie niet, Gysselings stelling tegen te spreken dat de tekst
van Der Naturen Bloeme ‘geheel van één en dezelfde hand is’. Toch valt op het
maar gedeeltelijk beschreven voorlaatste blad van katern 6 de laatste versregel
samen met het einde van het tweede boek (over de viervoetige dieren) en begint
het derde boek (over de vogels) pas na het lege blad met het eerste blad van katern
o

7 (fol. 48 r ), en wel op een zeer opvallende manier, namelijk met een vrij groot
aantal gevallen van sterk in de linkerrand gaande uithalen van beginletters der
eerste kolom en met een gelijksoortig penwerk met staarten van letters in de onderste
regels van beide kolommen. Deze versieringsijver van de kopiist verzwakt op de
volgende bladzijden echter al heel spoedig. Elders in het handschrift heb ik hem
niet aangetroffen. Het minste wat men uit de vaststellingen over het einde van de
zesde en het begin van de zevende katern mag besluiten, is dat met het afschrijven
van het deel over de vogels werd begonnen vóór het deel over de viervoetige dieren
was voltooid, ofwel dat die delen op twee verschillende plaatsen zijn gekopieerd.
Het zou de moeite kunnen lonen, na te gaan of met de beschreven breuk verschillen
in het taalgebruik correleren. Een aandachtige lezer van Gysselings uitgave kan
wel merken, dat er op deze plaats wat aan de hand is, maar toch vind ik, dat zij in
de tekst op p. 128 een veel sterkere markering had verdiend.
Ik heb van mijn bezoek te Detmold ook gebruik gemaakt om 1050 verzen te
collationeren (1-206, 957-1184, 2017-2226, 2961-3150 en 4693-4908). Het resultaat
was zoals te verwachten zeer gunstig. Gysseling leest en kopieert bijna perfect.
Natuurlijk zijn er punten waarover men van mening kan verschillen, vooral het
systematische klein schrijven van de beginletters der versregels (binnen het vers
is Gysseling minder consequent: Euer in 980 en Euerswijn in 1016 hebben in het
handschrift dezelfde hoofdletter; de eerste is in de uitgave klein, de tweede groot
gedrukt), en verder het aan-en-van-elkaar-schrijven van woorden (in 4896 lees ik
ofte i.p.v. of te, zoals overigens twee regels lager), de oplossing van de -us-krul (in
4857 en elders is aristotilus gedrukt, hoewel de krul ook de functie
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schijnt te hebben, -es te vervangen), de weergave van onduidelijke letters of tekens
(in 3137 lees ik waens i.p.v. waent, in 1127 zie ik in leeken geen nasaalstreep), de
weergave van i en j (in 85 lees ik Wjen i.p.v. Wien, in 2023 heuetj i.p.v. heueti). Ik
heb ook twee echte foutjes gevonden: in 2022 staat beesthede i.p.v. beeshede, in
2991 lansanj i.p.v. lausanj.

Adres van de auteur:
Egenhovenweg 45/71
B-3030 Heverlee
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J.P. Gumbert
Enkele curiositeiten in de indices van het Corpus Gysseling
Hoewel ik niet de gebruiker ben, waar het Corpus Gysseling eigenlijk voor gemaakt
is, heb ik er toch met belangstelling in gegrasduind (althans in de twee tot nu
1
verschenen ‘literaire’ delen) ; en vermoedelijk omdat ik niet de beoogde gebruiker
ben, zijn mij daarbij enkele dingen opgevallen, waarbij één punt het verdient onder
de aandacht van echte gebruikers te worden gebracht.
Vooraf een andere opmerking. Bij de transcriptie van de teksten wordt zorgvuldig
onderscheid gemaakt, niet alleen tussen i en j, u en v, maar soms ook tussen i en
j met/zonder streepje, y met/zonder punt. Het is allang bekend, dat deze verschillen
grafematisch en filologisch geheel irrelevant zijn; vermoedelijk is het vooral de
verleidelijke aanwezigheid van j en v op onze schrijf- en zetmachines die de
2
gewoonte van gescheiden transcriptie in stand houdt . Paleografisch is het wel
interessant, de distributie van deze vormen in langere teksten te kunnen bestuderen
- maar dan vraagt men zich af waarom andere, paleografisch minstens zo
interessante verschillen nooit worden weergegeven: ronde/rechte r, ronde/rechte
d, de, po enz. wel/niet in ‘rondboogverbinding’, enzovoorts; juist in het Detmoldse
hs. van II 2 is de distributie van lange/korte s uiterst curieus! - Maar of men deze
varianten nu wel of niet onderscheidt, bij het alfabetiseren behoren zij bij elkaar te
staan; ten onrechte worden hier i/j, u/v gescheiden gealfabetiseerd.
Gezien het principe van automatische verwerking zonder menselijk ingrijpen
onvermijdelijk, maar toch niet geheel bevredigend, is dat ook enkele dingen in de
indices verschijnen die niet tot de Nederlandse taalschat behoren, bv. (Romeinse)
cijfers, alsmede het kl en de Zondagsletters van de kalender in II 2 (53 van de 64
a in dat deel zijn Zondagsletters). - Een enkele keer wordt er iets mee-geïndext dat
zeker had moeten worden weggelaten; zo enkele
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noot-appellen (op II 2 p. 441 wordt daarvoor excuus gemaakt, maar acw, bhs moeten
aan het daar gegeven lijstje worden toegevoegd); in de Frequentie- en Lengte-indices
o

o

van II 2 vindt men ook r (140 stuks) en v (137), die merkwaardig genoeg in de
Alfabetische en Retrograde indices niet verschijnen.
Het punt, waar deze notitie eigenlijk over gaat, is dat van de vormen die met een
punt beginnen; die staan nl., tengevolge van wat men een programmeerfout moet
noemen, wèl in de Retrograde index maar niet in de Alfabetische, en evenmin in
die naar Lengte en die naar Frequentie. Wie dus de Alfabetische index gebruikt (en
dat is de index via welke men ook dat, wat men in een andere index als interessant
heeft opgemerkt, in de tekst moet opzoeken), zal b.v. veel van de letters van het
alfabet missen, ook op de plaatsen waar Maerlant ze gebruikt om de structuur van
zijn werk toe te lichten (type ‘hier gaet hute vander .s.’, II 2 209.25); hij mist talloze
cijfers, ook vele .i. en .j. die het lidwoord betekenen - en vele .v. die het persoonlijk
voornaamwoord betekenen; hij mist de zo interessante .aristotiles II 2 16.23; van
‘vighelie’ vindt hij in II 2 drie vindplaatsen opgegeven, terwijl er nog zeven andere
zijn waar .vighelie(.) staat.
Hoe ernstig de gevolgen van deze programmeerfout kunnen zijn, blijkt in II 1 bij
het woord ‘coninc’: de Alfabetische index onderscheidt coninc, conin[c], [c]oninc
e.d., in totaal 82 stuks (in Frequentie staat coninc dan ook onder 82); maar (als ik
goed geteld heb) 38 gevallen van .coninc. zijn niet geïndext! Dat betekent toch wel
een flinke verandering in de frequentie van dat woord. Evenzo ontbreken zeker een
dozijn .Ridder. uit de Perchevael, bijna alle .karel. uit de Wisselau, en heel wat
.Reinart.
Het is duidelijk wat deze gevallen gemeen hebben: het zijn de bekende afkortingen
.co., .R. en dergelijke (ook ‘Aristotiles’ hoort bij dat systeem). De punten, en soms
de hoofdlettervorm, zijn in deze context niet lettertekens maar afkortingstekens, en
als men de afkorting oplost behoort het teken te verdwijnen (evengoed als men
meest' als meester oplost, niet als meester'!). De juiste transcripties zijn coninc,
ridder, reinart. Tekenend is, wat er met het Reinaert-hs. G gebeurd is. Het hs. bevat
nog, volgens de transcriptie, 3 × .Rei-
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nart., 1 × .Reinarde. (II 1 381.30, 33, 382.3, 22). Op andere plaatsen heeft Gysseling
de naam conjectureel aangevuld, en dan gebruikt hij de punt uiteraard niet: hij schrijft
4 × [Reinart], 1 × [Reinarde], en nog 1 × [Reinar]t (alleen daar was het woord anders
3
dan gewoon afgekort geschreven: de eindletter staat er, omdat het de rijmletter is ).
De index nu bevat wèl de zes (puntloos) aangevulde vormen, níet de vier werkelijk
(met punt) overgeleverde...
In volgende delen zal deze zaak wel rechtgetrokken worden; maar gebruikers
van de reeds verschenen delen moeten er attent op zijn.
Adres van de auteur:
Vakgroep Paleografie R.U. Leiden
Postbus 9515
2300 RA Leiden

Eindnoten:
1 Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300), uitgeg. d.M. Gysseling, Reeks
II: Literaire handschriften, Deel 1, Fragmenten, 1980; Deel 2, Der Naturen Bloeme, 1981.
2 Vandaar ook dat de y met punt gemeenlijk niet gescheiden wordt getranscribeerd, maar wel in
dit boek, waar fotozetsel zulke dingen mogelijk maakt.
3 Een platenatlas bij dit Corpus lijkt een zeer nuttig en gewenst boek te kunnen zijn. (Een opmerking
als II 1 p. 375 ‘Gegevens, waaruit men zou kunnen opmaken of een bladzijde een of twee
kolommen behelsde, zijn niet voorhanden’, over het Nevelingen-fragment, zou erdoor voorkomen
hebben kunnen worden.) Ik hoop nog eens zulk een atlas samen te stellen.
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F.L. Zwaan†
Huygens geen Contraremonstrant?
Als men J. Smit in zijn biografie van Constantijn Huygens (Dr. Jacob Smit, De
Grootmeester van woord- en snarenspel Het leven van Constantijn Huygens,
's-Gravenhage 1980, verder Smit) geloven mag, staat Huygens in het conflict tussen
remonstranten en contraremonstranten zeker niet aan de zijde van de laatsten.
Eerder koestert hij sympathie voor de remonstranten. De godsdienst van Huygens
ziet er bij Smit nogal simpel uit: goed doen, christelijke praktijk en geen dogmatisch
gepraat. Hij gelooft dan wel in de verlossing door Christus, maar van uitverkiezing
en dergelijke onnaspeurlijke zaken wil hij niets weten. Dat is voor Huygens beuzelarij
(Smit 55).
Smit 54 geeft ‘aan deze zaak wat extra aandacht, omdat er van gereformeerde
zijde een neiging bestaat om Huygens als een principiële Contra-remonstrant voor
te stellen. Dit is strijdig met de feiten’. Een bondige constatering. Laat mij ‘van
gereformeerde zijde’ trachten aan te tonen dat dit niet strijdig is met de feiten en
dat het tegenovergestelde slechts te verdedigen is met de door Smit geconstrueerde
feiten.
Zoals Strengholt reeds opmerkt in zijn beoordeling van Smits boek (Ntg. 74 (1981),
178-181, verder Strengholt), berust Smits visie vooral op zijn interpretatie van
Huygens' gedicht van 11 oktober 1617 Paraphrasticum (Worp, Gedichten van
Constantijn Huygens I 105, verder Worp), een vertaling in het Nederlands van zijn
latijnse Ode Concordia discors van 20 september 1617 (Worp I, 103).
Smit 53 is met zijn interpretatie gauw klaar: ‘Zijn houding tegenover de
binnenlandse twist is duidelijk: de kwestie is een “beuzeling”, waarmee het volk
zonder een reden ervoor te kunnen opgeven, zijn tijd verdoet’. Maar Smit heeft niet
nauwkeurig gelezen. Wat zegt Huygens? Hij constateert dat Holland genoeg heeft
van de vrede, waar het zo naar verlangd heeft. Dan richt hij zich tot
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een (willekeurige) vreemdeling: Gij vreemdeling, die u zoveel overwinningen van
Nederland herinnert en zegt dat het jammer is, dat die strijdbare handen die Spanje
weleer overwonnen, nu stil liggen; o vreemdeling die niet op de hoogte zijt van de
strijd die bij ons woedt; gelukkige vreemdeling, die geen ervaring kunt hebben van
de hitte van de brand waar ons land door wordt geteisterd, kom en bezie terdege
hoe het kloeke volk u bevalt.
Nederland is van binnen vol van strijd, terwijl er naar buiten toe vrede is; het stuwt
zijn eigen baren op. Het volk, beu van zijn voorspoed, loopt wild te hoop, bevreesd
en vreesaanjagend.
En indien er iemand komen zou die hun onder het oog zou willen brengen, dat
zij tijd en moeite verknoeien met beuselingh (d.i. dwaas gepraat, praatjes, woorden
zonder inhoud), zonder te weten waarom ze dat doen, dan is het antwoord allang
gereed. Men heeft nl. de zaak een schijn van heiligheid gegeven.
Beuselingh betekent hier niet een zaak van geen betekenis en het woord
beuselingh komt niet uit de mond van de dichter, maar uit de mond van ‘ijemand’.
Iemand merkt op dat ze hun tijd verknoeien met leeg gepraat, met geklets (nl. over
de verkiezing en wat daarmee samenhangt), zonder dat ze er verstand van hebben.
Het zijn ook wel zeer hoge zaken. Huygens' bezwaar gaat niet tegen het leerstuk
van de verkiezing, maar tegen het eigenwijze geruzie door onbevoegden over deze
hoge, ondoorgrondelijke geheimen.
Dit wordt nog duidelijker in het volgende. Smit doet daaraan geen recht door als
volgt samen te vatten: ‘Het strijdpunt is hoe en waarom God sommigen al vóór aller
eeuwen tijden heeft uitverkoren en anderen in de verdoemenis laat, wie door Christus'
dood de zaligheid verwerft, en wie niet. De geleerden zijn het erover oneens, maar
vraag het uw schoenmaker, vraag het een half dozijn wijven, een trosboef, een boer,
een molenaar, een roskammer; vraag het maar aan een ‘jonck courtisaen, al waer
hij vol en sat’.
Zo komt niet tot zijn recht wat Huygens bedoelt. De vijf kwesties (vragen!) die in
vs. 25 tot 44 worden gesteld zijn volstrekt serieus! Het zijn de punten waar het in
de godsdiensttwisten van het Bestand om gaat en die men dan ook in de canones
van Dordt, de vijf artikelen tegen de remonstranten, kan terugvinden. Deze han-
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delen over: I Verkiezing en verwerping. II Van den dood van Christus, en de
verlossing der menschen door dezen. III, IV Van des menschen verdorvenheid en
bekering tot God en de manier van deze. V Van de volharding der heiligen. Men
vergelijke de 5 door Huygens vermelde kwesties:
1.

Wie Godt, hoe en waerom (25-28)
voor aller eewen tijden
Der welverdiende straff
genadich wil bevrijden,
Wie hij rechtveerdelijck in
verdoemenis laet
Tot grootmaeckingh sijns
naems..

2.

Hoe verr' hem streckt de
doot des Lams voor ons
gestorven
Wie door hem salicheijt,
wie niet en heeft
verworven

3.

Wat vrijdom 'smenschen (33-34)
wil geduerende dit leven
Sints der Erfsonden smet
noch over is gebleven

4.

Off Godt uijtwendichlijck
beroept sijn' uijtvercoren
En inwendich met een

5.

Hoe een vercoren ziel
(41-42).
mach leven hier beneden

(29-30)

(37-38)

Van haerder salicheijt
versekert en te vreden
Op al deze punten weken de remonstranten af van de oude gereformeerde leer:
de uitverkiezing werd ontkracht door de opvatting dat deze zich hiertoe beperkt dat
God van tevoren weet wie zullen geloven en wie niet. Dit geloof is een gave van
God, maar ‘de mens is bij machte om die gave van het geloof te verwerpen en
daarmee ook het heil af te wijzen. Hij is met zijn wil verantwoordelijk voor zijn eigen
heil’ (O. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972, p. 182). De mens
is niet dood in zonden en misdaden, maar kan zich zelf tot God wenden. De
volharding der heiligen (d.w.z. dat de verkorene nooit verloren kan gaan) is niet een
zaak van Gods genade, maar van hun volharding in het geloof door hun eigen
kracht. Zij kunnen dan ook daaruit vallen.
Waar Huygens de draak mee steekt, wat hij ten diepste betreurt, is dat Jan en
alleman zich vermeet over deze hoge geheimen van Gods woord en van de
gereformeerde leer daaruit afgeleid, te discussiëren en er een oordeel over te vellen.
Aan het eind van ieder godsdienstig probleem dat in het geding is, valt de volle
nadruk op dit eigenwijze, domme, aanmatigende gewauwel van Jan Pet over zaken
die hem ver boven de pet gaan. Ik zou hier niet van ‘elitair’
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(verfoeilijk modewoord) willen spreken (Strengholt 181). Voor alle tijden en voor
iedereen geldt immers de onaantastbare regel: praat niet over dingen waar je geen
verstand van hebt. Schoenmaker, hou je bij je leest.
En bij al dit gebekvecht, dat n.b. ook nog voor godvruchtig wordt versleten, vergeet
dat volk de praktische vroomheid. Dáár heeft Huygens bezwaar tegen. Niet tegen
de verkiezing, hoeksteen van de gereformeerde leer, die men gelovig heeft te
aanvaarden, maar tegen dit zogenaamd godvruchtige gedaas, zonder de vroomheid
van de daad. Op het doen komt het altijd weer aan bij Huygens. Zijn gedichten zijn
er vol van. Men zie bijv. zijn uitbreiding van de tien geboden (Worp I, 147-161), vs.
17 vlgg. (in mijn transcriptie van het hs.):
De Vruchten hebt Ghij lieff daer Ghij den Wortel ziet,
De Wortel staet v aen doch sonder vruchten niet,
De Wortel is 'tGelooff, de Vruchten zijn de Wercken
Doch isser sonder 'teen op 'tander niet te mercken,
Waer beijde t'samen gaen naer 'sHeeren wil en wensch
Daer wordt te recht gevoert den naem van Christen mensch.

Ik wijs verder nog slechts op zijn prachtige, bondige gedicht Gods dienst (mijn uitgave
in: Tien gedichten van Constantijn Huygens, Assen-Amsterdam 1976, 145-149).
Naar de kerk gaan, prachtig; je gave daar offeren en tot Gods eer zingen, uitstekend.
Maar daarop volgt onherroepelijk als sluitstuk het naar Gods geboden leven in de
dagen van de week en altijd. Het woord hóren is niet voldoende, het godsdienstig
spréken is niet voldoende; men vergelijke Matth 7:21: Niet een iegelijk die tot Mij
zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet
den wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
Nog eenmaal wendt de dichter zich tot de vreemdeling: dáar, vreemdeling, ligt
de grond van onze ellende, de oorsprong van de haat die het hele land in rep en
roer brengt, het fraaie begin van de bittere twist die broeders tegen elkaar ophitst,
dáar: in het vroom kletsen en niet vroom zíjn.
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Smit heeft de ironie van Huygens niet gezien, die telkens na de vermelding van één
van de vijf problemen die aan de orde zijn, uitbarst: ga de oplossing maar vragen
aan de schoenmaker, aan een half dozijn vrouwen, een trosboef, een roskammer,
een boer, een molenaar. Smit duwt Huygens in de hoek van de praktische vroomheid,
de afkeer van ‘theologische subtiliteiten’ (Smit 54). Ik begrijp dat het probleem van
de uitverkiezing cum annexis voor Smit volkomen irrelevant is, maar hij mag Huygens
niet met dit sop overgieten.
Het toppunt van onbegrip bereikt Smit in deze zin (p. 54): ‘We mogen eraan
toevoegen (nl. aan de constatering “dat Huygens op zijn 21ste levensjaar een
overtuiging had die voor de Contraremonstrantse leer absoluut onaanvaardbaar
was”) dat hij later wel eens meer begrip voor de leer van de uitverkiezing zal hebben
gehad, maar in feite bleef hij altijd vertrouwen op de verlossing door de “dood des
Lams”; hoezeer hij zich bewust bleef van zijn zondigheid en zijn zonden, hij bleef
vertrouwen op Gods goedheid zoals hij ervaring had van de goedheid van zijn aardse
vader.’
Hier wordt een tegensteling gemaakt tussen twee zaken die niet tegengesteld
zijn. Geloof in de verkiezing is niet strijdig met het vertrouwen op de ‘dood des Lams’.
De uitverkorene stelt al zijn heil in die dood des Lams en dankt God iedere dag, dat
Hij in Zijn vrijmachtig welbehagen hem de ogen geopend heeft voor deze verlossing,
waaruit hij leeft. Vgl. Strengholt 181: ‘Hier wordt ten onrechte uiteengetrokken wat
in de gereformeerde confessie onlosmakelijk verbonden is. Ook de steilste
contraremonstrant vertrouwt op de dood van Christus voor de zonden (zie Revius'
poëzie) en noemt God zijn Vader. Dat hij dat doet, schrijft hij evenwel toe aan de
“vrije” genade van de verkiezende God’.
Smit heeft ‘duidelijk weinig affiniteit’ tot het Calvinisme, merkt P.E.L. Verkuyl op
in zijn beoordeling van Smits Huygensbiografie (TNTL 97 (1981), 311). Dat is zacht
uitgedrukt. Beter is: hij heeft weinig begrip van het Calvinisme.

Huygens' verhouding tot Utenbogaert: Huygens' bewondering voor Utenbogaert is
bekend. Dat respekt uitte zich nog in 1641 in het
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toezenden van zijn tractaat over het orgelgebruik. De ontroerende brief van de oude,
bijna blinde Utenbogaert aan zijn vriend Huygens naar aanleiding hiervan nam ik
op als bijlage in mijn uitgave van die verhandeling (Constantijn Huygens' Gebruijck
of ongebruijck van 't orgel in de Kercken der Vereenighde Nederlanden,
Amsterdam-Londen 1974, 185). Maar genegenheid en bewondering voor de grote
prediker sluiten nog niet in dat hij het met zijn remonstrantse denkbeelden eens
was, zoals Smit meent.
In zijn latijnse autobiografie (vertaling Kan, 59) schrijft Huygens, nadat hij een
schets heeft gegeven van de franse en engelse preektrant: de eerste te wild en niet
ordelijk genoeg, de tweede ordelijk met korte inleiding van de preek, maar vaak met
teveel onderverdelingen die de hoorder verwarren: ‘Het heeft mij getroffen, dat de
beide onvergelijkelijk groote kanselredenaars van onze tijd, in de Nederlanden J.
Wtenbogaert, in Engeland J. Donne tusschen de twee uitersten, nl. de Fransche en
Engelsche gewoonte, zoowel in dit opzicht, als in heel veel andere een verstandige
middenweg hebben gekozen’. Smit (p. 54) is zo bezeten van de idee dat Huygens
niets moest hebben van de contraremonstrantse denkbeelden, dat hij zelfs een zo
onschuldige passage ‘suggestief’ acht; ‘het wordt aan de lezer overgelaten daarbij
(nl. bij “in heel veel andere”) te denken wat hij wil. De praedestinatie soms?’ Dit is
een zaak die hier volstrekt niet in het geding is (Was Donne ook al
remonstrantsgezind?), er met de haren bijslepen.
In dezelfde lijn ligt (p. 54): ‘Een volgende zin is ook suggestief: ‘Van deze mannen
was de voordracht (om veel van meer belang nog daar te laten) òf eenvoudig, òf
hartstochtelijk verheven, maar in elk geval natuurlijk; zij speelden niet op de kansel
een rol, die ze thuis weer opgaven.’ Daarbij maakt Smit de volgende, onbegrijpelijke
opmerking: ‘Wat was van meer belang dan hun voordracht? De inhoud van hun
preken natuurlijk.’ En zo wordt een nieuwe aanwijzing voor Huygens' remonstrantse
sympathieën geleverd.
Ook Huygens' brief aan Utenbogaert van September 1619 (Worp, De briefwisseling
van Constantijn Huygens I, 's-Gravenhage 1911, 42, nr. 70 verder Worp, Br.) betrekt
Smit in zijn betoog (Smit 71). Huygens zond aan zijn oude vriend deze brief ter
bege-
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leiding van zijn juist verschenen uitbreidingen van de twaalf artikelen en de tien
geboden. Smit leest in deze brief een duidelijk partij kiezen voor Utenbogaert. Ten
onrechte. Smit vertaalt een paar zinnen van de franse brief en is klaar met zijn
eindconclusie: ‘Veel duidelijker kan het niet’ (nl. het de zijde kiezen van Utenbogaert).
Ik vertaal de franse brief in zijn geheel, zoals hij bij Worp voorkomt:
Als revanche voor (Als contraprestatie tegenover) zoveel goede lessen die ik
erken persoonlijk aan u te danken te hebben, bied ik U een deel van de oogst van
Uw werken (de oogst is te danken aan de ‘travaux’, de inspanning van Utenbogaert)
aan, voor zo ver dat goede zaad gevallen is in een aarde, die in staat is op zijn minst
de dertig graankorrels voor één (toespeling op de gelijkenis van Jezus over de zaaier
(o.a. Matth. 13), waarin een deel van het zaad valt in de goede aarde en (het) ‘gaf
vrucht, het eene honderd-, het ander zestig-, en het ander dertigvoud’; Huygens
houdt het bescheidenlijk op de dertig), voort te brengen, door middel van de
goddelijke bijstand en de ijver van de zaaiers. Mocht het Gode behagen dat gij, met
de rust van onze gewetens en het welzijn van deze staat, ook vandaag nog onder
hen (nl. die zaaiers) gerekend kondt worden, en hadden de veroorzakers van die
wilde nieuwigheden maar een verdorde hand gekregen alvorens U aan het snoer
van hun verderfelijke plannen te rijgen. Ik verfoei de slechte beginselen ervan (nl.
van die plannen) en ik betreur de ellendige gevolgen ervan alleen al omdat ze ons
hebben beroofd van het goed (de weldaad) van Uw heilzaam onderricht. Intussen,
Zeus, laat de schuldige aan het kwaad voor u niet verborgen blijven. Ik zal mij niet
verliezen in die verdrietige redetwisten en keer terug naar mijn onderwerp, dat is:
u dringend te vragen mij te willen gerieven met uw geleerde aanmerkingen op deze
kleine Overdenkingen, die in vroeger tijden niet het licht zouden hebben gezien
zonder de toets van Uw oordeel te hebben doorstaan, waaraan ik ze ook thans nog
onderwerp en gaarne aanbied. Ik kus U zeer nederig de hand en blijf, Mijnheer, Uw
zeer toegenegen dienaar en vriend...
Het gaat vooral om de zin: ‘Pleut à Dieu qu'avec le repos de nos consciences et
le bien de cet estat puissiez vous encor aujourdhuy
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estre nombre de ce rang, et que les autheurs de ces petulantes nouveautez eussent
eu la main seiche premier que de vous enfiler à la cordelle de leurs pernicieux
desseings’. Smit laat de eerste onderwerpszin weg en vertaalt de tweede onjuist:
(Mocht het God behagen...) ‘dat de bewerkers van deze wilde nieuwigheden een
verdroogde hand kregen voordat zij u aan het koordje van hun verderfelijke plannen
kunnen rijgen’. Maar de wensende hoofdzin ‘Pleut à Dieu’ strekt zich uit zowel over
een feit van de toekomst als over een feit in het verleden. Zie mijn vertaling.
Niet alles in deze brief is even duidelijk, maar we kunnen er wel met zekerheid
uit lezen hoezeer Huygens op Utenbogaert gesteld was, en dat hij hem gaarne in
Nederland terug zou zien, als dat met een gerust geweten zou kunnen geschieden
en als het welzijn van de staat zich daartegen niet verzet. Dit betekent m.i. dat hij
zich zou moeten conformeren aan de oude leer en zo dus weer predikant zou kunnen
worden in de Republiek. Voorts ziet hij Utenbogaert als slachtoffer van een aantal
raddraaiers. Was hun hand maar verdord, voordat ze hem aan hun snoer hadden
geregen. Duidelijk is dit overigens niet, inzoverre als Utenbogaert na de dood van
Arminius in 1609 als leider van de remonstranten optrad. Hij werd niet meegesleept,
maar gaf juist leiding aan de remonstrantse strijd. Hoofdzaak is echter Huygens'
scherp oordeel over de bewerkers van die ‘wilde nieuwigheden’. Dat kunnen hier
alleen de remonstranten zijn.
Smit betrekt nog een tweetal latijnse gedichten van Huygens in zijn betoog, naast
het reeds besproken Concordia discors., nl. Tumultuanti Bataviae enz. van 5
december 1617 (Worp I, 107-109) en Constantinus Huygens ex Magna Brittannia
redux patriam salutat van september 1618 (Worp I, 123-125). Hij doet dit echter zo
oppervlakkig en summier dat we weinig houvast krijgen aan zijn beweringen omtrent
gedeelten uit deze gedichten. Op grond van mijn ervaring met andere vertalingen
(zie boven) en de door Gerdien C. Kuiper in Smits vertalingen uit het latijn van
Huygens gesignaleerde blunders (TNTL 93 (1977), 47-65 onder de titel ‘Huygens,
Suzanna en de luie fabri van 1637’, critiek behelzend op Smits ‘Varia over

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

221
Huygens en de Huygens-studie’ in TNTL 92 (1976), 203-215 durf ik niet op deze
vertalingen af te gaan. Zelf acht ik mij niet in staat deze uiterst moeilijke latijnse
poëzie te vertalen. Ik wendde mij daarom tot het Instituut voor Neolatijn te
Amsterdam. Dr. Tuynman deelde mij mee dat een volledige vertaling van deze twee
gedichten geruime tijd zou vergen. Op mijn verzoek iets over de door Smit vertaalde
passages te zeggen, is hij zo vriendelijk geweest mij een aantal tentatieve, in
samenwerking met zijn medewerkers Mevr. Kuiper en Dr. Blok totstandgekomen
vertalingen aan te bieden, waarin zoveel onzekerheden aanwezig zijn, dat er eigenlijk
niets mee te beginnen is. Een aantal kleinere en grotere fouten in Smits weergave
van de betreffende passages worden gesignaleerd, maar het voornaamste is dat
een pro-remonstrantse interpretatie van deze gedeelten afgewezen wordt, evenals
een procontraremonstrantse. Ik citeer uit zijn schrijven van 27 juli j.l.: ‘Voor een
aantal door Huygens gebezigde Latijnse woorden is het onmogelijk anders dan
gissenderwijs te kiezen uit de mogelijke vertalingen ervoor. Daarvoor (dus ook voor
een goede vertaling van de passage r. 35-36 (d.i. de door Smit 55 geciteerde
passage: Excute quicquid habent caecae fallacis noctis //Dogmata, Doctrinae
dogmata strata Novae, waarin volgens Smit o.a. een afwijzing van de predestinatie
te lezen is. Z.) zou men eigenlijk H.'s opvattingen over de gebeurtenissen en
toestanden in 1617-1618 van elders moeten kennen, in plaats van te trachten die
opvattinge te destilleren uit de beide aangehaalde passages (Worp 109 en 123-4)’.
(De passage Worp 109 is de zojuist hierboven vermelde; de passage 123-4 vindt
men in vertaling bij Smit 67. Z.).
De conclusie moet zijn dat de argumenten die Smit aan deze latijnse gedichten
ontleent geen bewijskracht hebben. Het wachten is op de latinist, die de historische
kennis en de kennis van Huygens' latijn bezit, die een grondige, weloverwogen
vertaling mogelijk maken.
Ik moet nog iets zeggen over de tussen Huygens en Calandrini omstreeks deze tijd
gewisselde brieven. De twee zijn bevriend, Calandrini studeert theologie in Leiden
sinds 1616 (meer over hem bij
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Worp, Br. I, 15, noot 1). In een brief van kort voor 23 augustus 1617 vraagt Huygens
hem ten behoeve van een vriend naar een heldere verhandeling over de
godsdiensttwisten. In Worps vertaling (Worp, Br. I, 15, nr. 34): ‘Een vriend van mij
zou gaarne de helderste, kortste en duidelijkste verhandeling kennen, die er is over
de kerkelijke geschillen van deze tijd’. Calandrini antwoordt op 23 augustus (Worp,
nr. 35): ‘Moeilijker is de andere vraag over de strijdschriften; ik heb er wel vele
gekocht, maar nog bijna geen enkel gelezen’. Dan volgt een opgave van goede en
minder goede geschriften over de twistpunten.
Smit geeft hier een tendentieuze voorstelling van zaken, als hij zegt (53): ‘Het feit
dat Constantijn een theologische vriend vroeg, wijst erop dat hij het zelf niet wist’.
Maar het is toch de gewoonste zaak van de wereld dat een niet-theoloog ten behoeve
van een vriend aan een theoloog om precieze informatie vraagt! Smit suggereert
dat de zaak Huygens eigenlijk geen lor kon schelen. En uit het antwoord van
Calandrini put hij alleen dat deze wel vele strijdschriften gekocht had, maar nog
bijna geen enkel gelezen, met de commentaar: ‘Een aanmoediging voor Constantijn
om daar dan nu mee te beginnen, was dat niet’, terwijl Calandrini toch even verder
schrijft: ‘Alleen de laatsten vind ik belangrijk; zij behandelen de vijf strijdpunten...’.
In een brief van 19 januari 1619 geeft Calandrini een levendig verslag van de
verwijdering van de remonstranten uit de synode op de dag daarvoor. Hij stelt het
hoogste belang in de synode en logeert in Dordrecht om hem bij te wonen. Hij is
volledig contraremonstrant. Men zie zijn brief van 24 april 1619 (Worp, Br. I, nr. 64):
‘De Remonstranten hebben, schijnt het, hunne kunstgrepen van de Jezuieten
overgenomen, vooral Episcopius’ (de leider van de groep remonstranten ter synode.
Z.) Verder deelt hij mee dat de synode op 23 april klaargekomen is en dat de
publicatie van alle stukken volgen zal.
Op 17 juli 1619 schrijft hij uit Londen (waar hij lange tijd predikant zal zijn, eerst
van de Italiaanse, daarna van de Nederlandse gemeente): ‘Gij moest die
Remonstranten uitwerpen’. (nr. 66). Zo schrijft men niet aan een vriend met
remonstrantse sympathieën. Aan Huygens kon hij blijkbaar gerust zoiets zeggen!
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Huygens in zijn prozadagboek. Tot de positieve aanwijzingen van Huygens'
contraremonstrant zijn, reken ik de passage die hij in zijn latijnse prozadagboek
wijdt aan zijn gesprekken met Louise de Coligny. Niet zonder trots spreekt hij daar
(Kan 29) over zijn verkeer met de moeder van Frederik Hendrik en het feit dat zij
erg op hem gesteld was. Ik citeer: ‘En naarmate ik ouder werd, nam ook het
vertrouwelijke van deze omgang toe, en eindelijk spraken wij niet over muziek, maar
over belangrijker dingen, zoodat zij vaak genoeg hetzij in haar vertrek zittende, hetzij
wandelend in de tuin haar gevolg van edellieden wegzond en heele uren met mij
alleen zich bezig hield. Zelfs de kort tevoren gerezen godsdienstgeschillen, waarover
herhaaldelijk ons gesprek liep, daar wij tot verschillende partijen behoorden, deden
niets af tot onze vroegere vriendschappelijke verhouding.’
Smit 53 plaatst deze gesprekken in 1617, zonder een grond daarvoor op te geven.
In het voorgaande spreekt Huygens over zijn opvoeding in de jaren 1603-1604. Als
we vanwege het ‘ouder worden’ daar enige jaren bijtellen, komen we tot een jeugdige
Huygens van een jaar of vijftien. Dit stemt niet slecht overeen met zijn aanduiding:
‘de kort tevoren gerezen godsdienstgeschillen’. De remonstrantie die de eigenlijke
strijd inluidt na de twisten tussen Arminius en Gomarus, is van 14 januari 1610. Ook
hieruit kunnen wij afleiden dat Huygens omstreeks vijftien jaar geweest zal zijn.
Daarbij hebben we wel te bedenken dat Huygens vroegrijp was, zeer begaafd, een
geregeld kerkganger die na de kerkgang genoot van de preekanalyse door vader
en geen ogenblik kan worden vergeleken met een jongetje van nu van die leeftijd.
Hij is zich in elk geval reeds bewust van de godsdienstige tegenstellingen en van
zijn positie daarin. We hebben hier een onverdacht getuigenis van zijn
contraremonstrantse gezindheid op jeugdige leeftijd, in overeenstemming met het
gezin Huygens, vooral de vader, voor wie hij zo'n respekt had.
Ook de verering van Constantijn voor Marnix, de grote vriend van zijn vader en
op en top reformatorisch gezind, wijst niet bepaald in remonstrantse richting. Men
leze hierover het artikel van G. Kamphuis (TNTL 97(1981)) ‘Enkele kanttekeningen
bij de biografie van C. Huygens door Jacob Smit’, p. 281 met noot 19).
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Scherp is Huygens' oordeel over Vorstius, de opvolger van Arminius te Leiden in
1611. (Kan 96). Hij spreekt over het zich verspreiden van ‘het gerucht, dat niet van
waarheid ontbloot was, omtrent de leerstellingen van den beroemden Vorstius,
openbaar hoogleeraar, die met de gangbare opvattingen in strijd waren, en zijn
vreemde en onzinnige uitspraken over het begrip godheid’. Kan 164, noot 272
spreekt zijn verwondering uit over dit scherpe oordeel van Huygens, die toch voor
Vorstius' geestverwant Utenbogaert grote eerbied had.
Smit ontleent ook aan Huygens' Uitbreidingen van de apostolische geloofsbelijdenis
en de tien geboden van 1619 enige argumenten voor een niet-contraremonstrantse
opvatting van Huygens. Hij meent dat de eerste niets bevat dat de remonstranten
niet konden onderschrijven (Smit 70). Strengholt betwijfelt dit. Hij wijst op twee
plaatsen die dit weerspreken:
Dien d'oorsaeck van al 'tgheen ter werelt wordt bedreven
Met laster wordt ontseijt, met reden toegeschreven (vs. 5-6)

en
Dien hij van eewicheijt voor Sijne heeft gekendt
Sijn gaven dagelijcx genadich over sendt (vs. 63-64)

(De verhoogde Christus zendt dagelijks genadig zijn gaven aan hen die Hij van
eeuwigheid als de zijnen heeft gekend ( = verkoren)).
Ik voeg daar nog een plaats uit hetzelfde gedicht aan toe (men vindt het gedicht
in Worp I, 143-147):
Ick stelle mijn geloof in eenen hoop vercoren

Dit werd in de druk van hetzelfde jaar (1619):
Ick houde en Gheloov', een Cudde uijtvercoren

Voor de uitgave van de Otia wijzigde hij dit tot:
Ick houde met Geloov' een Kudd' voor uijtverkoren

Tenslotte werd dit in 1658, 1672 (Korenbloemen) tot:
Ick houd' en ick geloov' een Kudd' voor-uijtverkoren
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Men lette erop dat wat hij reeds in 1619 bedoelde, verscherpt en verduidelijkt wordt.
Zie hier de contraremonstrantse, reformatorische definitie van de kerk, zoals deze
staat in Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus: Wat gelooft gij van de heilige
algemene Christelijke kerk? Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht
zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn Geest en Woord,
in enigheid des waren geloofs, van den beginne der wereld tot aan het einde,
vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben, en
eeuwig zal blijven.
Tenslotte wees Strengholt op de plaats in Bid-daghs-bede, vs. 157-158:
Oft, staen sij eewelick in dijnen Doem voorschreven
Om nemmermeer te leven,

waar de leer der verwerping duidelijk wordt geformuleerd.
In zijn bespreking van Huygens' uitbreiding der tien geboden (Worp I, 147-161)
maakt Smit 70 het wel heel bont. Ondanks de verwijzing door Huygens zelf in de
marge naar 1 Cor. 1:20: ‘Waar is de wijze? waar is de schriftgeleerde? waar is de
onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?’,
meent Smit dat Huygens in zijn uitroep:
Wech deessem deser aerd, wech wijsheijt van beneden,
Wech menschen-mijmering, onredelijcke Reden,
Wech doolhoff sonder end', wech cloecke sotticheijt,
Scherpsinnighe verdriet, en ijdel ijdelheijt (vs.47-50)

doelt op ‘alle theologische haarkloverij’, in plaats van op het bedenken van de
natuurlijke mens, dat altijd tegen God ingaat en Gods wijsheid verwerpt. Dit is
wederom een kras staaltje van onbegrip tegenover het calvinisme. Vgl. de critiek
van Strengholt 182. Ik wijs er nog op dat de Uitbreiding der tien geboden zowel in
het hs. als in de druk van 1619, ook in Otia en Korenbloemen 1672 onmiddellijk
gevolgd wordt door een tienregelig latijns gedicht van Huygens met het opschrift:
1. Cor. 3:19. Sapientia mundi hujus stultitia apud Deum. 1 Cor. 3:19 luidt: Want de
wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij
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God. Want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hunne arglistigheid.
Tenslotte: ik heb bij Huygens nimmer iets bespeurd dat afweek van de
Gereformeerde leer. Hij was diep overtuigd van de boosheid van de mens en
verwachtte alles van de Goddelijke genade in Christus. Men leze de vss. uit de
Uitbreiding der tien geboden, waarin hij de erfzonde belijdt (Worp I, 160):
Nu leijt dat groote licht, die Goddelijcke gaven
Door eenen, jn ons all, erff-sondelijck begraven.
Nu isser vanden mensch ter werelt gheen vermaen
Die 'tminste goet can doen, can dencken, off verstaen.
(vss. 379-382)

In Oogentroost, vs. 15-30 gebruikt hij het beeld van de pottenbakker onder verwijzing
naar Rom. 9, voor hem het einde van alle menselijke tegenspraak tegen Gods
souvereine macht, tegen Zijn verkiezing.
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Boekbeoordelingen
J. Reynaert, De beeldspraak van Hadewijch. Uitgegeven met de steun
van de Universitaire Stichting van België. Tielt etc., 1981. Studiën en
tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf. Bezorgd door het
Ruusbroecgenootschap. Dl. XXI. 484 blzz. Prijs: f. 115, -.
Het boek over De beeldspraak van Hadewijch waarop J. Reynaert in 1976 te Gent
promoveerde, is in 1981 - enigszins bijgesteld en aangevuld - uitgegeven. Op het
moment dat ik deze recensie schrijf, zijn we alweer twee jaar verder. Dr. Reynaert
had beter verdiend. Zijn boek is een indrukwekkende bijdrage aan het
Hadewijch-onderzoek.
Het werk bestaat uit twee delen, voorafgegaan door een ‘Inleiding’ en gevolgd
door een ‘Besluit’. Deel I behandelt ‘De namen van Minne’ (p. 41-186), deel II ‘De
wereld van Hadewijch’ (p. 187-437).
In de ‘Inleiding’ bespreekt Reynaert ‘De stand van het onderzoek’, ‘Problemen
i.v.m. authenticiteit, datering en chronologie’, ‘Beeldspraak als studieobject’, en
‘Beeldspraak, mystiek en middeleeuwse retorika’. Deze laatste paragraaf eindigt
met het citaat uit het zestiende mengeldicht waarin de namen van de Minne genoemd
worden (p.36):
Die minne heuet .VIJ. namen,
Als ghi wel wet dat hare ghetamen:
Dat es bant, licht, cole, vier,
Dese .IIIJ. namen sijn hare fier.
Die andere .IIJ. sijn groet ende stranc
Altoes cort ende eeuwelike lanc:
Dat es dau, leuende borne ende helle.

Het zijn deze zeven namen die in het eerste deel elk een afzonderlijk hoofdstuk
krijgen toebedeeld, gevolgd door een slothoofdstuk,
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waarin het zestiende mengeldicht als geheel besproken wordt. Reynaert beschouwt
dit stuk van zijn boek als een ‘introducerend gedeelte’ (p. 36). In het tweede gedeelte
volgt ‘de beschrijving van de resterende beeldspraak, onder de wellicht ietwat te
ambitieuze titel: de wereld van Hadewijch’ (p.36).
Hoewel ook het eerste deel van Reynaerts boek zeker ruim aandacht verdient,
zal ik hier alleen uitvoeriger ingaan op het gedeelte over ‘De wereld van Hadewijch’,
dat ook door de lengte als pièce de résistance kan worden aangemerkt.
Dit hoofddeel opent met hoofdstuk IX, dat handelt over ‘Perceptieve beeldspraak’.
Daarin komen de geestelijke zintuigen, de sensus interiores, aan de orde. Reynaert
behandelt achtereenvolgens de visuele, auditieve, gustatieve en taktiele beelden
(‘geur’-beelden komen bij Hadewijch niet voor) en hij gaat daarbij op allerlei kwesties
in. De beelden van de smaak bij voorbeeld geven hem onder meer een zakelijke
uiteenzetting in de pen over het woord ‘ghebruken’ (p. 213-216). De slotconclusie
bij de beeldspraak rond de geestelijke zintuigen is dat ‘de gebruikelijke zintuiglijke
metaforen met elkaar verwisselbaar blijken te zijn’ (p. 228).
In hoofdstuk X bespreekt Reynaert ‘Ruimtelijke strukturen’. Het begint met een
paragraaf over ‘De goddelijke dimensies’, waarin achtereenvolgens de begrippen
‘grootheid’, ‘hoogte’, ‘diepte’ en ‘wijdte’ en de daarmee verband houdende metaforiek
aan de orde komen. In ‘De innerlijke ruimte’ wordt de beeldspraak met betrekking
tot de psychische gegevens behandeld; daarna volgen ‘Het mystieke landschap’,
‘De visionaire ruimte’ en tot slot ‘De afgrond’.
Hoofdstuk XI gaat over ‘De natuurlijke wereld’. In de eerste paragraaf, ‘Het
natuurtafereel’, behandelt Reynaert uitvoerig de problematiek van de Natureingang
- tussen haakjes: wie bedenkt daar toch eens een goed Nederlands woord voor? waarbij hij zowel Van der Zeydes ‘wat dweperige bewijsvoering’ (p. 259) als de
nuchtere uiteenzetting van Schottmann bespreekt en helder alle kwesties op een
rij zet. Ook de ‘Natuursymboliek’ krijgt een aparte paragraaf. Breed en diep wordt
vervolgens naar aanleiding van het eerste visioen ingegaan op ‘De allegorie van
de boomgaard’. Rey-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

229
naert laat zien hoe goed hij én de middeleeuwse teksten én de latere secundaire
literatuur kent.
Hoofdstuk XII behandelt in goed zeven bladzijden ‘Het mystieke moederschap’.
Het daarop volgende hoofdstuk over de ‘Erotische beeldspraak’ is veel uitvoeriger.
Reynaert maakt duidelijk dat de beelden in het erotische vlak enerzijds te maken
hebben met een geestelijke en wereldlijke traditie, maar anderzijds door Hadewijch
op zelfstandige wijze worden gebruikt. Wat de Strofische gedichten betreft acht de
auteur het plausibel ‘dat zij de psychologische krisis weergeven van een op een
bepaald tijdstip in haar leven religieus bijzonder begenadigde en daarna pijnlijk
ontnuchterde vrouw’ (p. 314). Ik heb mij afgevraagd of hier niet de diepste oorzaak
ligt van het aangrijpende dat deze verzen nog altijd in zich dragen en neig ertoe te
beweren, dat Reynaert dankzij zijn analyse de kern van de zaak heeft blootgelegd.
Hoofdstuk XIV bespreekt ‘Het doodsmotief’. Het werd, evenals dat over de
‘Lichtmetaforiek’ (hoofdstuk II) ‘met slechts geringe verschillen ten opzichte van de
hier geboden tekst’ (p. 10) reeds eerder afzonderlijk gepubliceerd.
Hoofdstuk XV gaat over ‘De gepersonifieerde Minne’. Een veel omstreden kwestie:
Van Mierlo, Van der Zeyde, De Paepe, Guest hebben er allemaal het hunne en hare
over gezegd. Reynaert gaat op zijn beurt het beeld van de Minne in Hadewijchs
Strofische gedichten na. Hij doet dat analyserend en heel gedetailleerd. Vervolgens
bespreekt hij de minne in de profane lyriek, dan ‘Hadewijch en de profane lyriek’ en
ten slotte de Minne in Hadewijchs proza en in de Mengeldichten. In het ‘Besluit’ van
dit hoofdstuk concludeert hij, dat de ‘inhoud’ die aan de gestalte van de Minne
gegeven wordt in Hadewijchs oeuvre steeds dezelfde is. De Minne als antropomorfe
gestalte is z.i. ‘alleen vanuit de sfeer van de hoofse kultuur te begrijpen’ (p. 363).
Reynaert sluit zich aan bij Kolb, die in zijn Untersuchungen zur Terminologie der
höfischen Lyrik (Berlin, 1952) de Minne heeft geïnterpreteerd als de gepersonifieerde
idee van de ‘Hinwendung der totalen Persönlichkeit zu etwas ausser ihr Liegendem’
(Reynaert, p. 363). Zo alleen, meent Reynaert, ‘brengt men deze gedichten op het
voor hen enig zinvolle
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emotioneel-psychologische vlak terug’ (p. 363). En zo ook wordt de meervoudige
toepasbaarheid begrijpelijk: het kan gaan om ‘een “Hinwendung” van God naar de
mensen toe of omgekeerd, van een goddelijke Persoon naar een andere goddelijke
Persoon, enz.’ (p. 364). En op dezelfde bladzijde: ‘De mystieke liefde is dus in feite
niets anders dan de zuiverste toepassing van het hoofse minneideaal’.
Hoofdstuk XVI behandelt de beeldspraak van ‘Strijd en spel’. In hoofdstuk XVII
komen de mystieke motieven orewoet, vriheit en nuweheit ter tafel. Reynaert toont
aan dat het om gecompliceerde begrippen gaat.
Hoofdstuk XVIII gaat de ‘Bijbelse motieven’ na. Op de paragraaf ‘Hadewijch en
de bijbel’ volgt de paragraaf ‘Bijbelse motieven in Hadewijchs mystieke beeldspraak’.
In hoofdstuk XIX, het laatste van Reynaerts boek, wordt gesproken ‘Over de teksten
van betwijfelbare authenticiteit’, te weten de 28ste brief, de Lijst der volmaakten,
Het twee-vormich tractaetken en de mengeldichten 17 tot 29. In het ‘Besluit’ ten
slotte behandelt de schrijver samenvattend achtereenvolgens ‘Hadewijchs leer in
beeldspraak’, ‘Authenticiteit en chronologie’, ‘Bronnen’, en hij eindigt met ‘...and
what it tells US’: Reynaert hoopt dat zijn studie ertoe kan bijdragen ‘iets van het
wezenlijke’ van het werk van ‘deze fascinerende schrijfster (...) enigermate
doorzichtiger te maken’ (p. 451).
De ‘Bibliografie’ bestaat uit een afdeling ‘Bronnen’ en een afdeling ‘Studies’, beide
van een indrukwekkende omvang. Een ‘Zakenregister’ biedt de lezer de mogelijkeid
allerlei begrippen, woorden en concrete dingen snel in het boek te vinden. Jammer
genoeg ontbreekt een register van personen.
Het voorgaande is niet veel meer dan een opsomming van hetgeen Reynaert
allemaal behandelt. Aan de lengte van die opsomming kan men al zien wat een
enorme hoeveelheid materiaal door dit boek ter beschikking is gekomen. Dr. Reynaert
heeft werkelijk de hele beeldspraak van Hadewijch onder de loep genomen en
gesitueerd in de godsdienstige en wereldlijke traditie, met oog voor het algemene
en het eigene. Voor het eerst beschikken we nu over een studie die het hele complex
van Hadewijchs metafoorgebruik over-
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zichtelijk en kritisch presenteert. Reynaert is vooral analytisch te werk gegaan. Zijn
boek is daardoor in zeker opzicht ook een naslagwerk geworden, niet in die zin dat
het een ‘omgevallen kaartenbak’ is, integendeel: het zet alle metaforen in de rij,
maar legt ook de verbanden. Het werk is ook van een weldadige nuchterheid en
heeft niets van het extatische dat men soms in beschouwingen over mystiek aantreft.
Het vanzelfsprekende gemak waarmee naar allerlei primaire en secundaire literatuur
verwezen wordt, het rijke notenapparaat ook, het getuigt allemaal van een grote
deskundigheid. Daar doet de wat stroeve bespreking in Speculum 57 (1982), p.
420-422 niets aan af.
De Hadewijch-studie bloeit. Afgezien van alle kleinere en grotere bijdragen in
binnen- en buitenland zijn er in enkele jaren tijds enige zeer belangrijke
boekpublikaties verschenen: twee uitgaven van Hadewijchs Visioenen en de
dissertaties van Willaert en Reynaert. Een volk dat leeft bouwt ook aan zijn verleden.
Het bouwwerk dat Dr. Reynaert heeft opgetrokken mag gezien worden.
A.M.J. VAN BUUREN

T. Pollmann, Woorden, klanken, zinnen, talen. Een inleiding in de
taalkunde. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, IX en 253 blz. Prijs ƒ 32.50.
Met een nieuwe inleiding in de taalkunde, onder de titel Woorden, klanken, zinnen,
talen, beoogt Pollmann een oriëntatie in het vak te bieden voor allen die een studie
taal- en letterkunde overwegen of al hebben gekozen, zoals de in het voorbericht
geformuleerde doelstelling luidt. Het boek is niet bedoeld als een inleiding in de
taalkunde van het Nederlands in meer speciale zin, maar het wil een introductie zijn
tot het algemene van de taalwetenschap, ook al is het meeste natuurlijk vanuit
Nederlands perspektief beschreven en geïllustreerd met aan het Nederlands
ontleende voorbeelden.
De opbouw is, zoals de titel laat zien, thematisch: eerst worden woorden als
uitgangspunt genomen, wat leidt tot een vrij uitvoerige behandeling van
lexicografische werkzaamheden. In dat kader
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volgt een bespreking van enkele belangrijke Nederlandse woordenboeken, vooral
als inleiding op de behandeling van lexicografische problemen: woordidentiteit,
woordfrequentie, creativiteit en betekenisbeschrijving. Van hieruit wordt de morfologie
geïntroduceerd, waarbij ook het lexicon en woordformatieregels een plaats vinden.
Het tweede hoofdstuk gaat in op de klanken van de taal, de produktie en de
perceptie ervan. Fonetiek en fonologie worden hier vrij uitvoerig besproken, en het
hoofdstuk wordt afgerond met een beschouwing over spelling. Het derde stuk, over
zinnen, geeft eerst een inleiding in de systematiek van formele grammatica's en
komt dan pas toe aan de grammatica van een natuurlijke taal, in casu het
Nederlands. Over talen handelt het vierde gedeelte van het boek: vanuit begrippen
als historische taalkunde, dialectologie en sociolinguïstiek wordt het proces van
taalverandering aan de orde gesteld. Ook taal en minderheden, en taalachterstand
worden in dit hoofdstuk besproken. Anders dan de vier termen uit de titel van het
boek suggereren, volgt dan nog een vijfde hoofdstuk, over betekenis; dit onderwerp
wordt vooral vanuit de logica benaderd. Ieder hoofdstuk wordt besloten met een
aantal vragen. Een literatuurlijst, aanwijzingen voor voortgezette studie, en een
register completeren het boek.
Pollman heeft met dit werk een inleiding geleverd die opvalt door een grote
gedegenheid en uitvoerigheid. Heel instructief zijn de illustraties van bladzijden uit
verschillende soorten woordenboeken; zoiets doet het goed in een inleiding als
deze. Er zijn trouwens meer plus-punten in dit boek aan te wijzen. Een heel
verfrissende benadering van een stuk fonetiek geeft Pollman door een illustratie
met Freudiaanse Fehlleistungen (blz. 71), mooi vind ik ook zijn passage over de
moeilijke indeling van sommige taalkundige disciplines (blz. 154), verder zijn hoogst
interessante uiteenzetting over taalbiologie (blz. 172) en de zeer aansprekende
voorbeelden van prestigevormen (blz. 175). Dit zijn maar enkele gedeeltes die mij
troffen een werk dat als een vrij representatieve staalkaart van de taalkunde - ook
de Nederlandse - van het ogenblik mag gelden. De vergelijking dringt zich op met
de situatie van vroeger, de jaren veertig en nog lang daarna, toen studenten voor
het eerst het vak leerden
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kennen uit de inleiding van Lecoutere-Grootaers. Hoezeer is de aanpak van de
taalkunde sindsdien veranderd, verschoven ook van een bijna uitsluitend historische
benadering naar een overwegend eigentijdse benadering met veel meer aandacht
voor wetenschapstheoretische en methodologische bezinning. Hoe is ook de
benadering van de lezer/student veranderd, die hier met je wordt toegesproken,
zoals tegenwoordig steeds meer gebruikelijk is. Het is natuurlijk wel de vraag of wat
oudere mensen ‘die een studie taalen letterkunde overwegen’ dat ook zo
vanzelfsprekend vinden.
Naast alle waardering ook een bezwaar en wel van overwegend didactische aard.
Dat Pollmans inleiding af en toe moeilijk is, is niet erg, maar zijn boek biedt te veel
voor een beginner. Naar mijn mening schiet het zijn doel voorbij op enkele punten:
de behandeling van de akoestische fonetiek vind ik veel te uitvoerig, de uiteenzetting
over formele grammatica's vind ik ook te uitgebreid en bovendien misplaatst omdat
die vóór de grammatica van een natuurlijke taal gepresenteerd wordt. Uiteraard zal
deze plaatsing wel overwogen zijn, maar het blijft een discutabele zaak. Discutabel
is ook of er zo diep op allerlei logica moet worden ingegaan - niet iedereen zal dat
nodig vinden - en verder wordt in het eerste deel nogal vaak tegen Kruyskamp
gepolemiseerd (ook al heeft deze daar wel aanleiding toe gegeven). Die uitvoerigheid
kan tot gevolg hebben dat een lezer het wel gelooft of dat een docent maar gedeeltes
gaat overslaan omdat hij ze te ver vindt gaan voor zijn studenten (zeker voor derdeen tweedegraders). En zoiets is jammer, want dat is niet de bedoeling van een
inleidend boek.
Punten van ondergeschikt belang, maar voor verbetering vatbaar bij een herdruk
zijn: de introductie van de term ‘vrije morfemen’ op blz. 15 valt te vroeg, omdat pas
een behandeling van dat begrip volgt op blz. 26; een soortgelijk geval betreft de
term NP op blz. 109, die ook pas later verklaring vindt; de introductie van Comp en
S-bar op blz. 145 is te weinig gemotiveerd voor een beginneling in het vak; de
betekenis van de term ‘svarabhakti’ had even verklaard kunnen worden op blz. 82;
Blancquaerts naam is verbonden aan de Reeks Nederlandse Dialectatlassen en
niet taalatlassen, zoals onderaan op blz. 156 vermeld staat; en op blz. 25 wordt
verwezen naar een il-
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lustratie 4 die niet als zodanig kenbaar is (kennelijk een relict uit een voorgaande,
gestencilde versie van de tekst).
Samenvattend: de overheersende indruk van Pollmanns boek is positief: het is
een belangwekkende inleiding tot het vak, alleen hier en daar te uitvoerig.
M.C. VAN DEN TOORN

A. den Besten, Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
Leiden, Martinus Nijhoff, 1983. 240 pp. Prijs ƒ 39,50.
De studie van de dichter en germanist Ad den Besten over ons volkslied is
geschreven als essay en heeft vervolgens gediend als proefschrift. De auteur houdt
deze gang van zaken niet voor de lezer verborgen, integendeel, bij herhaling wordt
met een zekere nadruk het zeer persoonlijke van de benaderingswijze vermeld of
in een formulering gedemonstreerd. Den Besten beroept zich niet zelden op zijn
allerindividueelste dichterservaring. De recensent staat er dan wat hulpeloos bij:
wat kan hij inbrengen tegen het getuigenis van een ingewijde?
Dit toch, dat de oppositie literatuurwetenschap versus dichterschap in de grond
een valse tegenstelling is. In de eerste plaats is een dichter ook maar een mens.
Hij kan zich, met zijn dichterlijke intuïtie, ernstig vergissen bij het interpreteren van
teksten, zeker van oudere teksten. Ten tweede is in de literatuurwetenschap de
intuïtie, als het goed is, niet op dood spoor gezet maar in het gareel van een
systematische wijze van benaderen gebracht. Het uitspelen van de
hoogstpersoonlijke intuïtie geeft aan het boek van Den Besten een heel eigen kleur;
maar in wezen is het voor zijn argumentatie niet van veel belang.
Na een inleidend hoofdstuk komt de auteur in hoofdstuk II uitvoerig te spreken
over de bijbel als inspiratiebron en referentiekader van ons volkslied. Voor Den
Besten staat het vast, dat de dichter van het Wilhelmus een gereformeerd man is
geweest. Het lied is vol van bijbelse woorden en gedachten. De auteur bedoelt ‘de
di-
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recte en indirecte “schriftcitaten” thuis te brengen, maar ook (...) bijbelse ondertonen
te signaleren’ (blz. 10). Terecht noteert hij, dat het de dichter niet begonnen was
om woordelijke overeenstemming met de vigerende bijbelvertalingen. Voor het
herkennen van bijbelse reminiscenties doet het er niet zo veel toe of men deze of
een andere vertaling van de Schrift gebruikt. Het kost me geen moeite, de auteur
hierin bij te vallen. Om het algemene bijbelse karakter van allerlei wendingen in het
Wilhelmus te bepalen heb ik geen zestiende-eeuwse bijbel nodig. Maar bij een
nauwgezet onderzoek van de taal van ons volkslied is het m.i. toch noodzakelijk,
te werk te gaan zoals Lenselink het in zijn standaardwerk over de psalmberijmingen
heeft gedaan.
De methode van Den Besten stelt mij niet helemaal tevreden. In aansluiting bij
zijn opmerking op blz. 20 - ‘het zal de dichter vermoedelijk een zorg zijn geweest,
door welke psalmwoorden de verzen VI. 1,2 “gelegimiteerd” zijn’ - moeten we
constateren, dat de dichter een geloofstaal spreekt die bijbels van karakter is, en
dat is herkenbaar geweest voor zijn tijdgenoten, zonder dat elk woord de herkenbare
weerslag is van een bepaald Schriftwoord. Vandaar, dat het aanwijzen van
Schriftplaatsen nogal eens wat willekeurig lijkt. Zo vraag ik me af of bij I 3-4 (‘Den
Vaderlant ghetrouwe// Blijf ick tot inden doot’) werkelijk Openbaring 2:10 te pas
komt. Anderzijds is een precisering noodzakelijk bij IX 7 (‘Een eewich Rijck
verwerven’). Den Besten beweert, dat er in de bijbel nergens sprake is van een
‘eeuwig (konink)rijk’ - maar dan ziet hij 2 Petrus 1:11 over het hoofd: Deuxaes heeft
daar wel degelijk de woorden ‘het eewighe Coninckrijcke’ (τὴν αἰώνιον βασιλείαν).
Waarmee ik niet zeg, dat de dichter juist deze tekst in gedachten heeft gehad.
Zijn ietwat barthiaanse theologie belemmert Den Besten, in XII 6 ‘Die alle dinck
regeert’ de echt bijbelse grondtoon te horen; hij vindt in de versregel vooral Calvijn,
minder de bijbel. Maar mag de notie dat God de wereld regeert niet puur schriftuurlijk
meer heten? Ik denk aan de psalmen (97 b.v.: ‘De HERE regeert’; 99 idem). Wel
vaker loopt de auteur zichzelf voor de voeten. Zijn eigen moeite met Romeinen 13
speelt hem parten bij zijn betoog op blz. 35. De calvinist uit wiens pen Den Besten
het Wilhelmus voortgeko-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

236
men acht, heeft Romeinen 13 heus niet uit zijn bijbel geschrapt en er ook geen
moeite mee gehad. De toepassing ervan in de aktuele situatie, dat is iets anders.
In navolging van Buitendijk ziet Den Besten het Wilhelmus als een ‘schriftuurlijk
lied’. Ik weet niet zo zeker of dat juist is. Natuurlijk, de tekst is doordrenkt van de
bijbel, maar dat is niet beslissend voor het genre. Het Wilhelmus is genologisch een
politiek lied, en wel een geuzenlied met een sterke schriftuurlijke inslag.
In het derde hoofdstuk komen de structuur en de strekking van het Wilhelmus
aan de orde. Den Besten staat zeer gereserveerd tegenover vroegere opvattingen.
Maar terwijl hij op goede gronden Lenselink en Rooker bestrijdt, handhaaft hij zelf
in de opbouw van het lied een soort van kruisfiguur: de strofen VII en IX zouden,
sprekend over 's prinsen eventuele sterven, strofe VIII ‘flankeren’ (blz. 59-60). De
toelichting is weer meer barthiaans dan calvinistisch: ‘Zijn rijk is in de crisis gesteld,
ja zijn eigen leven, maar ook dat van zijn “ondersaten”. Door alle menselijke
ondernemingen, hoe “vroom”, hoe “godvrezend” ook, is een kruis getekend’ (blz.
61). Ik vraag: kan men eigenlijk wel van een kruisfiguur spreken bij zo'n
wanverhouding tussen de verticale en de horizontale balk? En had de antipapistische
Marnix - want die was het, meent Den Besten - werkelijk behoefte aan het ‘slaan’
van dit kruisje? Nee, laten we maar liever met hardnekkige nuchterheid het literaire
karakter van het taalkunstwerk in gedachten houden, zonder te zoeken naar
ruimtelijke figuren. Juist als we van het literaire begrip van temporele lineariteit
uitgaan, komt de onrechtlijnigheid, de springerigheid van de gedachtengang in het
Wilhelmus naar voren. Ik besef, dat ik hier zelf allerlei ruimtelijke metaforen bezig,
maar dat is toch wat anders dan het aanwijzen van zulke grondfiguren als men in
het lied heeft willen zien. Ik stel daarom voor, ook Den Bestens restant van een
figuratieve opvatting van de structuur van het Wilhelmus maar op te ruimen.
In het vierde hoofdstuk betoogt Den Besten, dat de metrische aard van het
Wilhelmus past bij die van Marnix' psalmen. Daarbij sluit aan wat hij in hoofdstuk V
poneert, dat de oorspronkelijke melodie een der Geneefse psalmwijzen was, nl. die
van psalm 130. Het
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ontmoetingspunt met de psalm ‘De profundis’ zou een in het Wilhelmus aanwijsbaar
boete-element zijn. Ik acht een en ander rijkelijk speculatief. Tegen Den Bestens
hypothese kan worden aangevoerd, dat het geuzenlied ‘Ras seventhien Provincen’
- door hem terecht aan Marnix ontzegd -, dat volgens E.T. Kuiper uit de zomer van
1572 dateert, al voorzien is van een melodieverwijzing naar het Wilhelmus. Overigens
is dit deel van het boek interessant om het belang, dat er wordt gehecht aan Marnix'
introductie van de alternerende maat. Marnix schreef, aldus de auteur, de eerste
echte alexandrijnen van de renaissance, verzen die verscholen liggen in de Biëncorf.
Ze bevatten, zo kunnen we vaststellen, ook twee van de drie ‘veranderingen’ die
Hooft verdedigde tegen Huygens.
Zo komt Marnix dan duidelijk in het beeld als de meest waarschijnlijke dichter van
ons volkslied. Coornherts kandidatuur wordt op metrisch-ritmische gronden
afgewezen. Naar ik geloof zijn dat goede gronden.
Een kwestie die na de oorlog heel wat pennen in beweging heeft gebracht is de
vraag naar de strekking van XIV 8: ‘Tsal hier haest zijn ghedaen’. De uitleg van
Heeroma wordt door Den Besten verworpen. Voor hem is de versregel - in de lijn
van Van der Bloms verklaring - inhoudelijk identiek met Marnix' devies ‘Repos
ailleurs’. Mijns inziens is daar niet veel tegen in te brengen.
In hetzelfde hoofdstuk VII probeert Den Besten te laten zien, dat Marnix in een
latere fase van zijn leven de spanning van de polariteit ‘aarde-hemel’ waarvan het
Wilhelmus getuigt, uiteen laat vallen. Hij komt dan enerzijds bij een sterk op de
troost van het hiernamaals gerichte houding uit, terwijl hij anderzijds slachtoffer blijkt
van de ‘ideologisering van het christelijk geloof’ (blz. 192) die zich heeft vastgelegd
in de mythe ‘God, Nederland en Oranje’. Ik meen, dat de schrijver hier ten onrechte
een historische benadering vervangt door een die uitgaat van zijn eigen theologische
vooronderstellingen; en voorts, dat hij de religieuze diepte van de gedachte, dat de
vrije Nederlanden een ‘ander’ Israel waren, onderschat. De Nederlandse protestanten
kwamen omstreeks 1600 tot de slotsom, dat er een wonderlijke overeenstemming
viel waar te nemen
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tussen de gebeurtenissen uit de aktuele geschiedenis en de lotgevallen van het
oude Israel. Echte gelovige verwondering doet de jonge Vondel bijvoorbeeld
uitroepen: ‘O wonderbaerlijck schict sich Moyses met Orangien!’ (WB-ed. I, blz. 263,
r. 46). Het staat natuurlijk iedereen vrij hierover zijn eigen oordeel te hebben, maar
in een wetenschappelijk geschrift past in de eerste plaats begrip voor het verschijnsel.
Nu krijgt men de indruk, dat Den Besten enigszins een stokpaardje berijdt. Geheel
misplaatst is m.i. de conclusie op blz. 201, waar oorzakelijk verband wordt
gesuggereerd tussen Marnix' schuldgevoel en zijn oriëntatie op het hiernamaals.
Uit het bovenstaande is af te leiden, dat ik nu en dan nogal fundamentele
bedenkingen heb tegen Den Bestens betoog. Toch overweegt bij mij de waardering
voor dit boek. Het pakt allerlei vragen - oude vragen meest - op een ongewone
manier aan en het bevat interessante overwegingen en suggesties. En wat het
belangrijkste is: het laat zien hoe men met een grote ‘betrokkenheid’ bezig kan zijn
met een tekst uit een ver verleden.
Ik noteer nog een aantal kleine onjuistheden. Niet op 14 juli, maar op 19 juli 1572
hield Marnix zijn rede te Dordrecht (blz. 53). Marnix is niet de opsteller van het
Smeekschrift der edelen geweest (blz. 70). Marnix' vader was niet een Frans edelman
(blz. 73), maar ‘een hooggeplaatst Nederlandsch ambtenaar’, wiens eigen vader
uit Savoye naar de Nederlanden was gekomen (Van Schelven, Marnix van Sint
Aldegonde, blz. 4). Scriverius heeft, zegt Den Besten, in 1615/1616 Heinsius en
niet Hooft, niet Bredero ‘maar gelukkig óók niet Cats!’ (blz. 81) tot ‘de grote,
voorwaartswijzende dichter van zijn tijd’ verheven - maar Cats moest in 1616 nog
als dichter te voorschijn treden en kòn dus eenvoudig niet door Scriverius genoemd
worden. Consequent dateert Den Besten Brandts Historie der Reformatie op 1633
(blz. 146, 181, 213); maar het boek is van 1671 e.v..Even consequent schrijft hij de
naam van de in Dachau omgekomen gereformeerde predikant J.W. Tunderman als
‘Tuinderman’ (blz. 207, 224, 229). Tenslotte: ‘Strengholt 1981’ (blz. 224) is niet in
het Reformatorisch Dagblad, maar in het Nederlands Dagblad verschenen. Of zijn
‘Reformatorisch’ en ‘Nederlands’ voor Den Besten toch gewoon synoniemen?
juli 1983
L. STRENGHOLT
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Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door
Adèle Nieuweboer. (Dokumenten 2.) Huis aan de Drie Grachten,
Amsterdam 1980. 8 + 5 + 416 blz. Prijs ƒ 47.50.
Na twee minder gelukkige publikaties, besproken TNTL 95, 349-352 en 96, 154-159,
zijn de vrienden van Campo Weyerman een voorzichtiger weg ingeslagen. Zijn
vroegste tijdschrift, waarschijnlijk begonnen kort na zijn terugkomst uit Engeland,
is nu in facsimile herdrukt zonder inleiding of aantekeningen behalve een
bibliografische verantwoording, en in de Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman nemen belangstellenden elk een (in de toekomst waarschijnlijk
meer) van de 59 afleveringen ter annotatie voor hun rekening. Toevallig bepaalt dít
werk zich, bij gebrek aan zwaarder kost, vooreerst nog bijna geheel tot het
vernederlandsen van doorzichtige basterdwoorden, maar als er meer realia en
personalia onthuld zullen zijn, bezitten we een grondslag waarop desgewenst edities
van diverse Merkuren enz. kunnen worden ondernomen.
De Rotterdamsche Hermes verscheen van 13 september 1720 tot 4 september
1721, oorspronkelijk tweemaal 's weeks, weldra in dubbele omvang wekelijks. De
inhoud vertoont de voor dit soort bladen gebruikelijke mengeling van spot en ernst
naar aanleiding van maatschappelijke toestanden in binnen- en buitenland, in de
vorm van essays, verslagen van ontmoetingen of van dromen e.d., voorts korte
kommentaren op kranteberichten, fiktieve brieven met honend redaktioneel
onderschrift, alles doorspekt met Latijnse citaten en met gedichtjes van eigen hand.
De herinneringen aan Engeland zijn nog talrijk. Het is niet verwonderlijk dat drs.
Hanou en mevr. Nieuweboer in de genoemde Mededelingen enige ontleningen aan
The Tatler hebben kunnen aanwijzen, noch dat reeds in aflevering 2 een vertaling
te vinden is van de eerste drie verzen van Rochester's ‘Upon nothing’; ongetwijfeld
zal er nóg een en ander aan het licht komen.
Mikpunten van de schimp zijn onder meer de Kerk (Clemens XI met ‘den Bul’
Unigenitus), P. Burman Sr., die de Tacitusvertalingen van Hooft had durven kritizeren,
de troonpretendent Jacob
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Stuart, maar vooral en doorlopend John Law, aan wiens rijk juist in 1720 een
sensationeel eind kwam. Met zijn drinkgezel Hermanus van den Burg(h), die volgens
hem scheel, venerisch bepokt en te woordenrijk is, onderhoudt Campo een
wonderlijke vete, waarbij hij zich tot hem richt met de naam van 's mans krantje, de
Amsterdamsche Argus, ook als dat door de beul van Amsterdam verbrand is en
Van den Burgh zich in Muiden heeft teruggetrokken. Campo heeft kennelijk de taak
van Argusdoder overgenomen van de Rotterdamsche Mercurius, een blaadje dat
we alleen kennen dank zij vermeldingen in de Amsterdamsche Argus en dat juist
ter ziele was gegaan toen De Rotterdamsche Hermes zich presenteerde. Van het
eerste tot het laatste nommer bestookt de Hermes de Argus, en er is plaats voor
het vermoeden dat de vete een spiegelgevecht was, bedoeld om de lezers geboeid
te houden.
Hun nazaten, de geboeide lezers van nu, zouden graag gezien hebben dat de
polemische pamfletten die men in sommige oude exemplaren bijgebonden vindt,
waren meegenomen in het facsimile. Gelukkig wordt er van tijd tot tijd een afgedrukt
in de Mededelingen. Uit de verantwoording van de bezorgster wordt niet erg duidelijk
waarom zij voor de herdruk de tijdschrifteditie gekozen heeft en niet de onmiddellijk
gevolgde heruitgaaf in boekvorm, die typografisch en redaktioneel beter is. De drie
blanke pagina's uit het voorwerk zijn nu helemaal achterin geplaatst, wat het
eigenaardige gevolg heeft dat de eerste bladzij van iedere aflevering (d.i. katern)
een linkerbladzij is, uiteraard oneven genommerd.
Voor de liefhebbers een boek om blij mee te zijn, maar het zal lang duren eer we
er zoveel van begrijpen als de lezers van tweeëneenhalve eeuw geleden.
C.A. ZAALBERG
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J.B. Drewes
Interpretatie van de Gentse spelen van 1539
Grenzen of onmacht van de filologie?
1. In zijn dissertatie van 1937 heeft L.M. van Dis de negentien spelen van Gent,
1539, geanalyseerd en, naast het Tafelspel van drie Personagien, de spelen van
Brugghe en Edijnghe uitgegeven en deze drie zeer zorgvuldig toegelicht. Van Dis
en B.H. Erné hebben vervolgens in 1939 de tekst van De Spelen van Zinne vertoond
op het Landjuweel te Gent uitgegeven en meegedeeld, dat zij hoopten binnen
afzienbare tijd deel II te doen volgen, waarin naast een algemene inleiding de
aantekeningen op deze negentien spelen een plaats zouden vinden. Dat Erné erin
is geslaagd ondanks het overlijden van Van Dis in 1973 het omvangrijke werk te
voltooien, zal hem grote voldoening hebben gegeven. De tekstverklaringen zijn zeer
talrijk en zorgvuldig en met grote deskundigheid gegeven. Erné laat de lezer nergens
in de steek. Waar de gebruiker een toelichting verwacht, vindt hij die.
Bewonderenswaardig is evenzeer de niet aflatende aandacht voor het opsporen
van de geciteerde of verwerkte bijbelteksten. Aan de door Van Dis, eveneens met
grote aandacht en kennis gegeven exacte verwijzingen naar de oorspronkelijke
bijbelse tekst in de spelen van Brugghe en Edijnghe heeft de nieuwe uitgave er nog
een aantal toegevoegd. Het belang van dit filologische speurwerk blijkt b.v. aan de
toelichting bij Loo, 288-289, waar de verwijzing naar 1 Petrus 5, 8 (Vulg
‘---adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoret’;
Stv ‘--- wie hij zoude mogen verslinden’) Maks gissing naar de betekenis van
verslynghen in de tekst van Loo (toetakelen?, verschrikken?, verschalken?) verandert
in de onbetwijfelbare zekerheid, dat verslinden de juiste betekenis is.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

242
2. Naast grote en onverdeelde bewondering voor de juistheid en de omvang van
de filologische toelichting op de negentien moeilijke teksten heb ik even grote twijfel
over de juistheid van de cultuurhistorische interpretatie van het geheel en van
sommige stukken in het bijzonder. Ik reken de theologische en de religieuze
gedachtenen gevoelswereld evenals de kerkelijke praktijk dan mede tot de
cultuurgeschiedenis.
Van Gelder heeft in zijn Erasmus, Schilders en Rederijkers in 1959 gesuggereerd,
dat de vraag van de Gentse spelen ‘welc den mensche stervende meesten troost
es’ zou samenhangen met Erasmus' De praeparatione ad mortem van 1534. Het
lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk, dat deze publikatie van 1534 aanleiding zou zijn
geweest tot behandeling van een thema, dat de christelijke mens gedurende de
middeleeuwen zo zeer heeft beziggehouden. De vele Consolationes mortis, de
Consolatoria en Artes moriendi wijzen op een grote behoefte bij het al dan niet
pastorale werk wat betreft de stervensbegeleiding. Sterfbedscènes, sterfbedtaferelen
vindt men niet alleen uitvoerig beschreven en afgebeeld in de Artes moriendi, de
litteratuur beeldt ze eveneens uit. De duivel die de stervende angst aanjaagt door
hem erop te wijzen, dat God een rechtvaardige en strenge rechter is, zodat de
stervende wanhopig wordt, ontbreekt dan nimmer: de aanvechting is immers het
thema van de sterfbedscène. In het 45ste van de mysteriespelen van York zegt
Jezus zelf tegen zijn stervende moeder - die had gevraagd dat zij de duivel niet zou
zien - dat de duivel in al zijn afzichtelijkheid aanwezig moet zijn om haar angst aan
te jagen. Een duivel ontbreekt dan ook niet in de regieaanwijzing (Lucy Toulmin
Smith, York Plays, New York, reissued 1963, 477, r 132-158). In de Sevenste Bliscap
strijdt Michael met de duivels in de sterfbedscène van Maria. Haslinghuis geeft in
zijn werk De Duivel in het drama der Middeleeuwen, 1912, materiaal over
sterfbedscènes - geliefde stof in het middeleeuwse godsdienstige toneel. In het
Münchner Spiel vom sterbenden Mensche (1510) komen drie scènes van stervenden
voor, waarin telkens een duivel en een biechtvader met de stervende spreken. De
duivels tempteren de stervenden, tasten hun geloof aan. Op het toneel wordt hier
uitgebeeld, wat de Ars moriendi (van de vijf aanvechtingen, in dit geval) be-
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schrijft. Onder invloed van deze Ars staat ook de preek van Luther, van 1519, Sermon
von der Bereitung zum Sterben. ‘Ausführlich ist die Anfechtung durch den Teufel
mit Tod, Sünde, Hölle und Prädestination beschrieben...’. ‘Die Anfechtung will uns
aus den Glauben reissen’ (Paul Bühler, Die Anfechtung bei Martin Luther, Zürich,
1942, 84 vlg, 154 vlg).
Het spel van Thienen (Gent, 1539) geeft ons een sterfbedscène, waarin
Staervende mensche wordt lastig gevallen door Schijn van heligheyt en Ydel
voortstel. Zij beelden op het toneel uit, wat Erasmus heeft beschreven in zijn Funus
(1526): de poging van bepaalde orden om een stervende over te halen zich in hun
kledij te laten begraven. Het spel van Thienen noemt, anders dan Erasmus, geen
orde met name. Begrijpelijk voor een openbare vertoning. Nadat de stervende in
Thienen de twee verleiders heeft weggestuurd, komen Figuerlic bewys en
Schriftuerlic zin, hem ten trooste (280), als Staervende mensche door de wereld,
het vlees en de duivel wordt aangevochten. De staervende mensche belijdt uitvoerig,
dat Gods ontfermhertigheyt meest zynen troost es (400, 415, 430, 441). Hij bidt,
dat Jezus hem ontfermhertelic troost (480). Jezus is, aldus Schriftuerlic zin, tclaer
fonteynkin, waerinne alleene ghy troost vinden mueght (501 vlg.). Eén van de beide
slechte raadgevers of verleiders heet Schijn van heligheyt. De biechtvaders die in
Een ander spel vande groote Hel stervenden trachten over te halen in hun testament
de kerk te bevoordelen boven schuldeisers en erfgenamen ‘berooven den armen
van haerder haven ende dat coonen sij onder den mantel decken van schijnende
heijlicheijt’ (105 vlgg, B.H. Erné, Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel, 1934,
22 en 84. Voor de actualiteit van die praktijken: R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen
in Nederland vóór de reformatie van ± 1500 tot ± 1580, 1954, 423, n.a.v. het
omstreeks 1560 door de pastoor van Groessen geschreven pastoorsboek). S.P.
Wolfs, zelf dominicaan, heeft over ‘Dominicanen en de Colloquia van Erasmus’ een
gedocumenteerd artikel geschreven in het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis
61, 1981, 32-74. In het gedeelte over Erasmus' Funus (o.c. 51-58) besteedt Wolfs
grote aandacht aan ‘het deelgenootschap aan de verdiensten van de goede werken
van een of meer kloosterorden, dat niet-leden, zoals de
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stervende Georgius (nl. in Funus en Staervende mensche in het spel van Thienen,
Dr.) konden verwerven’.
In het Gentse spel van Bruessele verschijnt de duivel in r 140 ten tonele; in r 205
zegt hij, geheel overeenkomstig het patroon, dat hij de stervende mens tot wanhoop
wil verlokken; in r 237 zegt de mens, dat alleen lastyghe vrinden hem troosten. Maar
God de Vader draagt in r 247 vlg Dlevende woordt op, de mens met het evangelie
te troosten. Christus aan het kruis wordt dan door Dlevende woordt verklaard als
de fontein daer ghy (de mens) trost mooght wtzughen (373). In het spel van Loo
zegt Staervende mensche, dat de vyant (dat is de duivel) hem tot desperacye
(wanhoop) wil brengen, op grond van Gods rechtvaardigheid en dat hem daarom
troost ontbreekt (308 vlgg). Sgheests cracht (322, 384, 444 en 509) en Schriftuerlic
woordt (327, 374, 506) brengen dan overvloedig troost. In het spel van Cortrijcke
(Gent, 1539) daalt in de laatste toog de Heilige Geest neder op de zieke, die op zijn
bed wordt geflankeerd door de vijand (de duivel) ter ene zijde en een priester ende
de doot aan de andere zijde. Als in het Münchner Spiel van 1510, waarin de duivel
en een biechtvader bij het bed worden opgevoerd.
In Tspel van Sinte Trudo (1562) jaagt de stervende Trudo vol zelfverzekerdheid
de helsghe wolven, de helsghe geesten weg met de woorden ‘In my en suldy nyet
vinden op heden Enneghe sonden oft valsghe seden, Mynder sielen dangier’ (Kalff,
Trou moet blycken, 1889, 3367 vlgg). Broeder Wouter Jacobsz, prior van het klooster
Stein te Gouda, beschrijft in zijn dagboek, gehouden tijdens zijn verblijf in Amsterdam,
het sterfbed (op 15 juli 1573) van de eersaeme heer Jan Harmansz, supprior van
tGravesande, wesende over tjaer ballinck doer dese geuserie binnen Amsterdam.
Hij was ‘een seer rechtop religioes, God geheel toegedaen’. ‘Sijn sieckte was seer
swaer met sonderlinge lastige temptaciën van wangeloof, maer sterf int laetste met
wonderlicke starckte tot God in sijn geloof, niet sonder crachtelicke pijn oft torment,
soedat ygelick daer present sijnde verscrickt moest worden. Hy seyde opelick, dat
hij die vijant over hem sach swermen ende verfoeyden hem daerom met alle
naersticheyt, verheffende het oliicruys (gewijd kruisje zonder corpus, de stervende
na het laatste oliesel en viaticum in de hand ge-
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legd, Dr.) in sijn een hant heel hooch verde boven sijn hooft ende tselfde scuddende
tegens den duyvel, die tijt achter malcander wel van twee miserere’ (I.H. van Eeghen,
Dagboek van Wouter Jacobsz, I, 1959, 276). Deze schildering illustreert, wat
Hummelen heeft opgemerkt over de overeenkomst tussen de invisibele sinnekens
en de tempterende duivels in de sterfbedscène, die eveneens voor de omstanders
- niet hoofdpersonen onzichtbaar zijn (De Sinnekens in het rederijkersdrama, 1958,
321 n1).
Een heel andere toon klinkt in refrein 106 van de bundel van Jan van Doesborch,
welke bundel door de moderne uitgever C. Kruyskamp tussen juli 1528 en juni 1530
wordt gedateerd. ‘Ay steruen, steruen is een hart ghelach’ luidt de stok. Bij dat
sterven ‘tonen hem die helsche personagien’. ‘Peynst’ - zegt de dichter - ‘hoe die
viant om die siele strijt---hoe die priesters roepen en knielen Om troost der sielen,
Prekende per fortse pacientie---Medicijns, biechtvaders crycht dan credentie’. ‘Tmoet
al aen Machabeus dans’ (de dodendans). Maar enige troost biedt de dichter niet.
Het is dezelfde toon als in een refrein met de stok ‘hoe weeldiger leven, hoe swaerder
doot’. De Prinche schildert de sterfbedscène. Maerten en cnapen staan om het bed.
De priesters komen en spreken over het biechten, ‘dwelck huerlieder (nl. der
stervenden) ooren swaer is om hooren. Dan sijn daer present de helsche mooren
(de duivels), diese seer becooren en derlyck quellen, haer sonden tellen, ende
seggen: o mensche, wat dedy geboren?’ Geen woord over troost, geen woord van
troost (K. Ruelens, Refereinen---I, 1879, 41 vlg. Ruelens wijst o.c. 190 erop, dat dit
refrein ook voorkomt in een handschrift met opschrift Refereinen en andere gedichten
van Anna Bijns. Ik ga hier niet in op de auteurskwestie).
In een refrein met de stok ‘Heere, alst mij al afgaet, wilt mij dan bijstaen’ in het
derde boek van Anna Bijns' Refereinen, 1567, denkt de dichteres aan haar
stervensuur, als zij ‘allen eertschen troost moet derven’, als zij Gods ‘strange,
rechtveerdige sententie’ verwacht en zij ‘twijfelt, weer ick sal verdoemt sijn oft vrij
gaen’, als haar ‘bevechten de helsche serpenten’ (de duivels) en zij dan hoopt op
Gods barmhartigheid (A. Bogaers en W.L. van Helten, Refereinen van Anna Bijns,
1875, 386 vlgg).
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Het is, dunkt mij, duidelijk, dat de band die Van Gelder legt tussen het jaar van
verschijnen van Erasmus' De praeparatione ad mortem en de vraag van de Gentse
spelen, niet aanwezig is. De angst voor de dood en voor het oordeel, acuut in het
stervensuur, is een eeuwenoud gegeven in de middeleeuwse pastorale en
opbouwende litteratuur, is uitgebeeld in het drama en onderwerp van poëtische
reflectie. Het werk van Erasmus richt zich niet op de stervende mens en is een
erasmiaans christelijk-moraliserend stuk. Dat de vraag in de meeste van de (Gentse)
spelen theologisch en religieus heel anders wordt beantwoord dan langs de
redenering van Erasmus' op het leven gerichte zedenleer is geen bewijs tegen de
opvatting van Van Gelder. Wèl een aanwijzing dat hij de godsdienstige wereld van
de meeste spelen: geen zedenleer, maar geloofsleer, geen navolging van Christus,
maar geloven in Christus en op hem betrouwen, geen heiligheidstheologie, maar
verlossingstheologie, niet heeft onderkend. De vraag van de Gentse spelen is ook
niet gericht op de voorbereiding tot de dood, maar op het wezen van de troost in
het stervensuur. Om die troost draait het, blijkens de reeks aangehaalde
sterfbedtaferelen. De troost is evenmin een door die publikatie van 1534 in de
belangstelling gekomen religieus probleem als de sterfbedscène zelf. De al vermelde
mogelijkheid dat de auteur van Thienen Erasmus heeft gekend wordt versterkt door
r 127: ‘Tstaerven es de poorte des eewigh levens vrij’, overeenkomende met ‘sed
mors ianua est aeternae vitae’ in De praeparatione ad mortem (LB V, 1295 B), een
overeenkomst die tot nog toe niet is opgemerkt. Een strikt bewijs is het niet; dezelfde
gedachte wordt in verschillende formuleringen aangetroffen. Tot bij Günter Grass,
Die Blechtrommel, op een grafsteen van een in 1946 overledene en daar luidende
‘der Tod ist das Tor zum Leben’.
3. Wie zich met de Gentse spelen als totaliteit bezighoudt, zal aandacht moeten
besteden aan die centraal geplaatste troost. Van Mierlo heeft dat destijds in zijn
beschouwingen over de spelen niet gedaan. Hij ging uit van, overigens uit de stukken
door hem niet bewezen of afgelezen ‘criteria voor een reformatorische strekking’
en ‘stellingen die met de erkende dogma's van de Kerk lijnrecht in strijd waren, als
die van het alleen-zaligmakend geloof’. Van
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Mierlo is hierbij geheel voorbijgegaan ‘aan de vertroosting die in de Gentse spelen
zo een belangrijke rol speelt’ (z. mijn artikel ‘Het interpreteren van godsdienstige
spelen van zinne’, 122, Jrb. De Fonteine, 1978-1979, I, 5-124). Het is hem ontgaan,
dat de grote aandacht voor de vertroosting van het geprangde gemoed van de
christen en inzonderheid de inhoud van de troost zelf in een groot aantal van de
spelen behoren tot de controversetheologie: Christus, de strenge rechter, Christus
iudex of Christus die de zondaren rechtvaardigt, Christus propitiator, mediator
redemptionis, causa salutis, is nl. één van de controversiële punten. Schriftuerlic
troost in het orthodoxe Leffijnghe leert, dat Jezus Christus als God en mens ‘ons
iuge (rechter) zal wezen’ (538) en Hope der ghenaden dat ieder het anker van hope
in Christus moet werpen (578 vlg). In het spiritualistische en niet-lutheraniserende
spel van Meenene zegt Gheestelic verstant, dat: ‘Christus Iesus es onzen Iuge
bedeghen’ (409) en dat ‘de groote ghenade die God wilt tooghen Die op hem gheheel
zijn betrauwen stellen’ de mens toch ‘niet te vullen ghetroost en haudt’ (415 vlgg).
Een duidelijke afwijzing van de lutherse leer van de genade door het betrouwen op
Christus. Maar Schriftuerlic troost in het nieuwlichterse Brugghe leert, dat Christus
‘niet om swaerelts iugieren es--ghecommen, Maer om de waerelt te makene zaligh’
(501 vlg). Pynelicke vreeze, die in het (n'en déplaise Erné) allerminst orthodoxe spel
van Thielt optreedt zoals de duivel die twijfel en vrees zaait elders, begint met erop
te wijzen dat ‘des rechters iugement vecht Ieghen u, ach arm, qwaet, verblent knecht
---hoe zult ghy zijn toorne Connen ontlopen?’ (55 vlgg). Des gheests zonderlijnghe
insprake vervolgt onmiddellijk: ‘Troost u, wtvercoorne: Hoe heift u God niet alle
dynck gheschoncken met zynen zone?’ (61 vlgg). Dit antwoord is tevens de solucye
van het stuk: ‘Tbetrauwen dat met Christo alle dijngh ghegheuen es’. Dat is de tekst
van Rom. 8,32, een belangrijke tekst in de nieuwe theologie, maar op deze plaats
in Thielt niet nog eens als bijbelplaats aangegeven door Erné na de verwijzing bij r
51-53. Niclaes Peeters leert ons, waartoe deze tekst in de nieuwe theologie wordt
gebruikt: ‘---ende hi is ons daer toe geschenct, dat hi ons niet alleen en soude
helpen, ende voor die erfsonde voldoen, maer dat hijt al soude doen
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datter te doen is, ende lijden datter te lijden is, ende dat het selue onse soude
hooren. Want so Paulus Rom. viij. seyt. Hi heeft hem seluen voor onze sonden
ghegheuen, ende hoe en soudet ons die Vader niet al met hem geuen. Ende hi
heeft voor alle sonden der (aan de, Dr.) rechtverdicheyt Gods genoegh gedaen
ende versoent’ (J.G.R. Acquoy, Hier beghinnen de Sermonen---, 1893, 209; z. ook
Bruessele, 467 vlgg). Niclaes Peeters is zich de theologische tegenstelling tussen
de opvatting van Christus/iudex en Christus/propitiator goed bewust: ‘ende ic weet
dat hem (d.w.z. God, minen vader, Dr.) Christus die om mi wt mynder noot te helpen
mijn broeder is geworden, also wel behaecht, dat ic niet en twijfele ic en behage
hem ooc doer hem ( = Christus) sonder mijn verdiente, ende dat hi mi geen rechter
en sal sijn hoe qualic ict gemaect hebbe---’ (o.c. 141; hier dus God als rechter in
het laatste oordeel). In de Apologie van de Augsburgse Confessie heeft Melanchthon
dit duidelijk geformuleerd in het artikel over de verering van heiligen: ‘---per hanc
(nl. Maria) voluerunt placare Christum quasi is non esset propitiator, sed tantum
horrendus iudex et ultor’, Duitse tekst: ‘---durch die (nl. Maria) haben sie wollt
Christum versühnen, gleich als sei er nicht ein Versühner, sondern allein ein
schrecklicher, rachgieriger Richter’ (BLK 322,28).
Erné weet geen weg met de theologie van Ipre, hoewel het stuk onomwonden
het lutherse fides ex auditu leert (283), de rechtvaardiging door het geloof (392 vlg,
409 vlgg), de tegenstelling wet-evangelie (409 vlgg) en de genade door Christus'
verzoenende kruisdood (430 vlgg met de significante bijbelplaats Kol. 2, 14), d.w.z.
belangrijke punten uit Luthers theologie en omstreden in de controversetheologie.
De auteur deelt Luthers afkeer van de phylosophye als tegengesteld aan Gods
Woord (452 vlgg, hierover uitvoerig Jrb. De Fonteine, o.c. 103 vlg). Hij citeert Psalm
85,11 met de aan Luthers bijbelvertaling ontleende bewoording van Van Ruremunde
(1525) of van Van Liesvelt. Luther vertaalde Vulg Psalm 84,11 ‘misericordia’ en
‘veritas’ als ‘Güte’ en ‘Treue’; Ipre (524), Van Ruremunde en Van Liesvelt hebben
‘goetheyt’ en ‘trauwe’, Vorsterman (1528) heeft ‘barmherticheyt’ en ‘waerheyt’. In
dit lutherse stuk maken we een overgang mee van ortho-
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doxe heilsonzekerheid naar door Luther gepredikte zekerheid. De vier spelers
hebben allen een aan een bijbeltekst ontleende, typerende naam. Gheloovich herte
en Lovelicke mondt herinneren aan Rom. 10,9 en 10: ‘Want met het hart gelooft
men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid’ (289 vlgg).
Gheest der waerheyt is ontleend aan 1 Joh. 4,6 en 1 Joh. 5,6. Cleynmoedighe heeft
zijn naam gekozen, mij dunkt eerder, is zo door de auteur genoemd op grond van
1 Thessal. 5,14: ‘En wij bidden u, broeders ---vertroost de kleinmoedigen---’. De
vraag naar troost was dan ook het thema van de spelen. Cleynmoedighe komt
echter uit een andere godsdienstige wereld dan in het spel wordt verkondigd. Hij
bekent bij zijn eerste optreden, dat zijn ziel vreest voor Gods iusticye en dat geen
gherechtigheyt voor hem magh staen (28 vlg). Erné interpreteert gherechtigheyt als
goede werken, onder verwijzing naar Ezech. 18,24b. WNT 4, 1639, B 1,a) heeft
dezelfde verklaring, maar waarom het enkelvoud gherechtigheyt op deze plaats, in
afwijking van Ipre r 392 en r 413, in afwijking van de vele andere plaatsen in de
Gentse spelen, in afwijking van alle andere mij bekende plaatsen hier goede werken
zou betekenen, is niet duidelijk. Dat de Vulg hier ‘omnes justitiae---non recordabuntur’
heeft, kan ik geen argument vinden. De vertaling van Luther luidt: ‘Ja, aller seiner
Gerechtigkeit---soll nicht gedacht werden’. Gerechtigheid is hier noch elders de
goede werken, maar de (vorm van) godsdienst waarin de mens vertrouwt op eigen
gerechtigheid, tegenover de gerechtigheid door het geloof. Cleynmoedighe, onzeker
in zijn heilsverwachting, wil ‘wel penitencye groot Noch menigh iaer doen naer (zijn)
doodt’ (244 vlg). Aan het slot echter verandert hij van inzicht. Hij gelooft dan het
woord, dat Christus ‘om onze sonden es---ghelevert, ende om onze rechtvaerdigheyt
es---verrezen’ (Rom. 4,25, laatste bijbelcitaat bij laatste toog). Na (orthodoxe) vrees
voor de strenge rechter thans troost door het vertrouwen in de door Christus
toegezegde en door hem verworven rechtvaardiging, overeenkomstig Luthers leer.
Cleynmoedighe is zich zo bewust van deze verandering in zijn geloof, dat hij zijn
naam verandert in Ghebenedijdde des heeren. Een naam, ontleend aan Matth.
25,34 Stv.: ‘---Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk het-
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welk u bereid is van de grondlegging der wereld’ (515 vlgg). De onzekerheid van
het heil heeft plaats gemaakt voor de zekerheid van de rechtvaardiging door het
geloof. ‘Het slot is optimistisch. Wanneer de hoofdpersoon zijn kleinmoedigheid
verliest en beseft hoezeer hij gezegend is (512/5), juichen zijn helpers dat de winter
voorbij is, de lente begint en de hemel zich verheugt omdat genade en recht verzoend
zijn. Eens zullen de gelovigen in Gods rijk verzameld worden’ (Erné blz. 151). Tijdens
dit optimistische slot met de juichende helpers sterft de mens dan met de bede ‘laett
my naer u woordt gaen in rusten Met Symeon, daer ic eeuwigh magh wezen vro’
(526 vlg). Waar komt die winter op eens vandaan? Waaruit blijkt, dat ‘de hemel zich
verheugt omdat genade en recht verzoend zijn’? Ik denk eerder, dat de woorden
van Lovelicke mondt ‘Het ongheweder des winters es af ghedaen, Den voys der
tortelduven hebben wy ontfaen In onzen lande met vierighen lusten’ (521 vlgg, een
verkort citaat van Hooglied 2,11-12) hetzelfde gevoelen vertolken als Die
Wittenbergische Nachtigall van Hans Sachs (1523). Bij Sachs eindigt niet de winter,
maar de nacht en zingen niet de tortelduiven, maar zingt de nachtegaal. Wanneer
Gheloovigh herte aan de eulogie van Lovelicke mondt toevoegt dat ‘iusticye en pays
elcanderen custen’ (525), wordt de aandacht niet onverwacht gericht op de hemel
- die niet wordt vermeld - maar spreekt Gheloovigh herte uit wat het stuk heeft
verkondigd en wat Cleynmoedighe nu gelovig heeft aanvaard, dat Gods gerechtigheid
en vrede met God door Christus met elkaar zijn verzoend, welk zoet geluid - ‘den
voys der tortelduven’ - nu ‘in onzen lande’ is gehoord. Dat dat door kleinmoedige
gelovigen kon worden ontvangen als ‘den voys der tortelduven’ na ‘het ongheweder
des winters’ is niet ondenkbaar. Anna Bijns heeft een refrein gewijd aan haar angst
voor de rechtvaardige rechter God en diens oordeel. Daarin klinkt dezelfde toon
van onzekerheid en vrees als by Cleinmoedighe aanvankelijk (Anna Bijns, o.c. III,3,
blz. 229 vlgg). De verschillende theologische opvattingen over het laatste oordeel
hebben zich scherp afgetekend. ‘For Luther, Christ's judgment often became not
so much a means of dispensing God's justice as of displaying God's love. Such an
alteration in eschatological dogma could, if applied positively,
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produce many interesting changes in religious art’ (Craig Harbison, The last judgment
in sixteenth century northern Europe: a study of the relation between art and the
Reformation, New York..1976, 92.). Harbison laat de invloed van de nieuwe theologie
op dit punt zien, zoals die nieuwe theologie eveneens blijkt in de hier besproken
toneelstukken.
4. Ik heb (o.c. 119) vijf in het stuk van Loo aanwezige theologische gegevens
genoemd, waaruit de moderne, in casu lutheraniserende theologie blijkt, terwijl Van
Dis het stuk rooms-katholiek achtte. Erné weerlegt mijn geargumenteerde opvatting
niet, noch vermeldt hij deze. Bespreking van de door mij genoemde punten zou de
interpretatie van de spelen in hun geheel ten goede zijn gekomen. Moderniserende
theologie, anno 1539 publiek besproken, kan niet anders zijn dan luthers of (sterk)
door Luther beïnvloed. Openlijke verkondiging van typerende anabaptistische
geloofspunten (bejaardendoop, mogelijk een troost voor de stervende op grond van
de bewuste keus; het kruis van Christus opnemen; zich afzijdig houden van wereldlijk
bestuur), wie zou dat vier jaar na het beleg van het door de revolutionaire
anabaptisten bezette Oldeklooster in Friesland, na de poging tot bezetting van het
Johanniterklooster in Groningen, na de beruchte troebelen in Amsterdam en na
Münster met de daarop gevolgde bloedige terechtstellingen publiek durven brengen?
De simpele probeemstelling katholiek of reformatorisch heeft niet bijgedragen tot
analyse van de stukken. Wie de weinig zeggende benaming reformatorisch gebruikte,
liet (veelal) na, te omschrijven waarin dat reformatorische dan bestaat. Brachin
gebruikte zelfs in zijn artikel over ‘De Brusselse kamer “Den Boeck” op het Gentse
rederijkersfeest van 1539’ de aanduiding ‘gereformeerde invloeden’, ‘gereformeerde
instelling’, ‘stellingen van de Gereformeerden’, het daarbij aan de lezer overlatende,
zich daarbij een heldere voorstelling te vormen (Verslagen en Mededelingen Kon.
Vlaamse Ac. v. Taal-en Letterk., 1959, 3-4, 13-43). Voor de aparte theologische
opvatting van Deynze kon men daarbij geen oog hebben. Deynze deelt met de
soluties van de orthodoxe stukken van Leffijnghe en Caperijcke een gefundeerd
zijn van de troost op de hoop.
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In afwijking van de orthodoxe fundering van de hoop met de werken, keert Deynze
zich tegen de troost, (mede) gebaseerd op werken. De troost van Deynze is
gebaseerd op de Schrift, Handelingen 2,26: Daarom is mijn hart verblijd en mijn
tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hope. En bovenal op Rom 15,4:
--- opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften hoop zouden hebben
(444 vlgg). Dat beroep op de Schrift verhindert de auteur van Deynze niet, om bij
het citeren van Openb. 14,13 alleen te vermelden, dat de doden die in de Here
sterven zalig zijn en weg te laten, dat hun werken volgen. Maar Deynze staat hierin
niet alleen. Wel alleen verkondigd in Deynze is het universalistische standpunt
inzake de zaligheid van alle mensen, gegrondvest op de alleen door Deynze
b

geciteerde teksten 1 Tim 4,10 en 2 Petrus 3,9 (217; 220-223). De voorstanders
van de hier bedoelde heilswil van God, van de restitutio omnium, de algehele
verzoening, baseren zich, evenals Deynze, o.m. ook op 1 Kor 15,22 (259 vlg), maar
deze tekst wordt, als in de Gentse spelen, ook in ander verband gebezigd. Erné
wijst niet op de herkomst van r 217 (God---Die niet en wilt dat iemant blyve verloren)
b

uit 2 Petrus 3,9 . Hij kan dus ook de drie hier genoemde bijbelteksten niet in hun
theologisch verband interpreteren. Terloops nog de opmerking, dat restitutie, WNT
12,4,346 I,2) afkomstig is uit Vulg Act. Apost. 3,21 en WNT in een andere
theologische betekenis wordt omschreven dan hier door mij als typering van een
markante, zelfstandige theologische trek van Deynze, nl. de zaligheid van allen (al
of niet met inbegrip van de gevallen engelen, maar Deynze laat zich daar niet over
uit. Toch een bekend probleem, z.D. Coigneau, Jrb. De Fonteine 1980-1981, 95
vlgg). Luther en de CA verwerpen de leer van de anabaptisten, dat de duivels en
de verdoemden geen eeuwige straf lijden (BLK 72, CA 17). De in Deynze aanwezige
theologische gedachte van de algehele verzoening behoeft niet op verwantschap
met het anabaptisme te wijzen. Deze gedachte is al door Origenes ontwikkeld.
De probleemstelling van de Gentse spelen is ingebed in een lange traditie. De
solutie van Deynze ‘Hope duer Schriftuere’ (446) is, zoals reeds vermeld is, de tekst
van Rom 15,4. Dat is ook de bijbeltekst waarmee Johannes van Dambach in de
proloog van zijn De
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consolatione theologiae (1366) zijn uiteenzetting begint en waarop hij de troost
fundeert.
Calvinistische geloofspunten komen in 1539 natuurlijk niet in aanmerking.
Spiritualistische opvattingen of tendensen zijn mogelijk en komen in de spelen van
Meenene en Audenaerde voor. Sacramentariërs vormen geen min of meer
zelfstandige stroming; zij hebben één bepaalde mening over één theologisch punt,
over één sacrament. Nationaal-gereformeerden? Strelend voor het nationale
theologische zelfbewustzijn, een dergelijke stroming te creëren, een naam daarvoor
te bedenken. Maar waar vind ik die stroming? Wat zijn de theologische, religieuze
of organisatorische kenmerken? Anna Bijns, geen ondeskundige in de
controversetheologie, kent ze in een refrein, gedateerd 11 november 1527, niet:
‘Duer valsche Propheten, overlantsche gasten, Laetmen den ouden wech’ (Bogaers
en Van Helten, o.c. 467. J.J. Woltjer, Friesland in hervormingstijd, Leiden, 1962,
102 vlg heeft eveneens bezwaar tegen de benaming en tegen de kenschetsing als
richting). De anabaptisten, herdopers, later mennonieten hadden duidelijk
organisatorische kenmerken. Erné noemt geen van deze groepen, richtingen of
stromingen. De enige richting die in aanmerking komt: de theologie onder aanwijsbare
invloed van Luther noemt hij niet als duidelijk aanwijsbare bron waaruit de troost in
een aantal spelen wordt geput. Het kost de Nederlandse kerkhistorici en de
litteratoren blijkbaar enorme moeite de invloed van het denken en optreden van
Luther op onze cultuurgeschiedenis te analyseren en te erkennen. Dat Luther in
Nederland niet altijd de aandacht heeft gehad die hij verdiende (J.T. Bakker, Coram
Deo, Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers theologie, diss. V.U.,
Kampen, 1956,8) geldt a fortiori voor de invloed van zijn theologie in de Nederlanden
vóór de opkomst van het calvinisme. In Huizinga's beschouwing over ‘Duitsland's
invloed op de Nederlandse beschaving’ komt de naam van Luther niet voor, evenmin
als die van Marx. Behoren godsdienstig en politiek denken niet tot de beschaving?
Marx ontbreekt, maar Stahl (Groen van Prinsterer!) wordt wel genoemd. W. Moll
schrijft in zijn Angelus Merula, de kerkhervormer en martelaar des geloofs,
1530-1557, 1851: ‘De stoffe welke hier bearbeid is, zal
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gewigtig en heilig wezen in het oog van een ieder, die de Hervormde Kerk van
Nederland, hare wording, hare beginselen en geschiedenis lief heeft, al mogt het
zijn, dat mijne bearbeiding zelve zeer gebrekkig werd bevonden’ (o.c. 5 vlg). De
priester uit Heenvliet, die op 26 juli 1557 als martelaar het leven liet, na op
openhartige en geleerde wijze tijdens zijn gevangenschap zijn overtuiging tegen de
inquisiteurs te hebben verdedigd, heeft ons in de door I.M.J. Hoog in 1897 uitgegeven
bronnenpublikatie De Verantwoording van Angelus Merula geen twijfel gelaten over
zijn theologische standpunten. Standpunten, opvattingen, zienswijzen, argumentaties
en interpretaties van bijbelplaatsen die geen twijfel laten over hun herkomst: de
theologie van Luther.
De herkomst van de theologische gedachtengang van theologiserende
rederijkersstukken beschouw ik als bijprodukt van mijn bemoeienis met rederijkerstaal
en -spelen. Interpretatie van de tekst is voor mij het uitgangspunt. Bestudering
leverde sleutelwoorden en begrippen op, alsmede het gebruik van steeds weer
dezelfde bijbelteksten in overeenkomstige verbanden, óók in godsdienstig, betogend
proza (Van Toorenenbergen, Niclaes Peeters, Bibliotheca Reformatoria Neerlandica),
in de verweerschriften van Merula, in de geschriften van Luther, in de Augsburgse
Confessie (1530), in de Apologie hiervan (1530) en in de Confutatie van de
Augsburgse Confessie (1530). Terugkoppeling van de Nederlandse geschriften
naar de theologie van Luther lijkt aannemelijker dan de gedachte, dat Niclaes
Peeters, de Gentse spelen e.d. dezelfde theologische gedachten met dezelfde
argumentatie ontwikkeld zouden hebben als die in en om Wittenberg zijn ontstaan.
Moll, Hoog, Van Dis, Erné hebben in hun waardevolle bronnenpublikaties en studies
nauwelijks aandacht voor dat interpretatievraagstuk. Hoog heeft zich grote moeite
gegeven de door Merula genoemde en bedoelde bijbelteksten nauwkeurig aan te
geven. Een rijk materiaal, ook voor de interpretatie van de Gentse spelen. Hoe de
auteurs van een aantal Gentse spelen en b.v ook Merula aan hun theologische
inzichten zijn gekomen is kennelijk geen vraag voor hun uitgevers. Evenmin, waarom
een groot aantal schrijvers nu juist bepaalde bijbelplaatsen aanhaalt en welke waarde
moet worden toegekend aan het citeren van juist
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die bijbelteksten in dat tekstverband. Aanwijzen van de plaats van herkomst van
een bijbeltekst, zoals Hoog, Van Dis en Erné hebben gedaan, is maar een gedeelte
van het toelichtende werk. Een rederijker die afkerig was van heiligenverering, laat
zijn toneelfiguur in 1539 dat niet zo openlijk zeggen in het onder direct gezag van
de orthodoxe landsheer Karel V staande Gent. Maar de tekst van 1 Joh. 2,1-2: ‘Mijn
kinderkens/dit schriue ic v/op dat ghi niet sondighen en soudt/ende oft yemant
sondicht/ so hebben wi eenen voorsprakere biden vader Jesum Christum/die
rechtuaerdighe/ende die selue/is die versoeninghe voor onse sonden/niet alleen
voor onse sonden/maer ooc voor die geheele werelt’ (Vorsterman, 1528), een door
Luther en in de Confessio Augustana (CA) gebezigd, als schriftuurlijk beschouwd
bewijs, gericht tegen deze verering, kon men vrijuit citeren. Men moest daar geen
uitdrukkelijk tegen de heiligenverering gericht commentaar aan verbinden. Niet voor
niets wordt deze tekst passim geciteerd. Merula, in zijn geheel andere situatie theologisch geschoolde en debatterende verdachte tegenover zijn inquisiteurs spreekt het openlijk uit, dat deze tekst naar zijn overtuiging aanroepen van heiligen
verbiedt (Hoog, o.c. 21, 54, 129, 267). Artikel 21 van de CA, over de heiligendienst,
wijst deze dienst af, waarbij in de officiële Latijnse tekst alleen 1 Joh. 2,1 als
schriftbewijs wordt geciteerd. De uitvoerige, niet officiële Duitse vertaling voegt daar
1 Tim. 2,5 en Rom. 8,34 aan toe. Ook deze laatste tekst wordt in de Gentse spelen
enige malen geciteerd. Natuurlijk niet in de traditionele stukken van Leffijnghe,
Caprijcke en Thienen, ook niet in de spiritualistische stukken van Meenene en
Audenaerde, maar wel in de lutherse, lutheraniserende stukken van Bruessele,
Antwerpen, Loo, Edijnghe en in het allerminst traditionele stuk van Deynze. Merula
citeert deze drie teksten en voert ze, evenals de Duitse tekst van CA 21, gelijkelijk
aan als schriftbewijs (o.c. 129 en Rom. 8,34 nog eens o.c. 155). Niet voor niets staat
er in de traditioneel theologiserende Confutatio (Weerlegging) van de CA als
antwoord op artikel 21 o.m.: ‘Es mag auch nit furstendig sein, das sie sagen, es sey
nur ain mittler Gottes und der menschen, in der ersten epistel zu Timotheo am
andern (in het tweede hoofdstuk, Dr.) und in der ersten canonick Joannis am vierden’
(onjuist geci-
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teerd i.p.v. 1 Joh. 2 volgens Herbert Immenkötter, Die Confutatio der Confessio
Augustana---Münster, 1979, 129 n83. Ik wijs erop, dat Anna Bijns in de eerste regels
van het eerste refrein van haar derde boek, 1567, Christus ‘ons eenich versoendere’
noemt en daarbij staat in de marge eveneens 1 Joh. 3 en 4. In ref. X, b in hetzelfde
boek wordt in een overeenkomstige passage naar 1 Joh. 2 verwezen). Het
lutheraniserende karakter van stukken waaruit - langs een omweg - verwerping van
de heiligenverering blijkt, wordt er niet door aangetast, dat ook de anabaptisten
deze verering verwierpen. Het geheel van het theologisch en religieus karakter
hangt niet af van één punt. Het verwerpen van de verering van heiligen is in de
eerste tientallen jaren van de godsdienstige roeringen veel belangrijker geweest in
brede kringen dan de strijd om het avondmaal (niet om de mis) binnen de
reformatorische richtingen. ‘In processen van ketters van alle strekkingen klinkt het
punt van de heiligenverering het sterkst door, herhaaldelijk is dit zelfs de enige
dwaling die de verdachte wordt ten laste gelegd. Men krijgt dan ook de indruk dat
de sympathie voor het nieuwe niet zelden begon bij de kritiek op de beelden, die
immers voor de kleine man het best bevattelijk en het meest reëel was’ (Johan
Decavele, De dageraad van de reformatie in Vlaanderen (1520-1565), I, 1975, 602).
De sociaal-economische verklaring of motivering van dit theologisch-religieus
verschijnsel (‘de kleine man’) laat ik voor rekening van Decavele. Feit is dat afkeer
van die verering als blijk van veranderde denkwijze openlijk tot uiting wordt gebracht:
1522, de beeldenstorm van de Zwickauer profeten in Wittenberg; 1523, verschillende
vernielingen in Zwitserland; 1524, volgelingen van Müntzer vernielen een beeld van
Maria in een kapel bij Allstedt en voorts vernielingen in Straatsburg; 1528, David
Jorisz beledigt een Mariabeeld in een processie in Delft; 1529 vernielingen in Basel.
In 1539 vierde in Oudenaarde een menigte ‘haar woede bot op een heiligenbeeld
dat een ketter had moeten laten plaatsen’ (Decavele, o.c. 272). Feit is eveneens,
dat Luthers ordebroeder Gabriel Zwilling de beeldenstorm in Wittenberg in 1522
leidde, en wel na een preek van Karlstadt over Exodus 20,4: ‘Gij zult u geen
gesneden beeld noch enige gelijkenis maken...’. Feit is eveneens, dat de vernielingen
bij
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Allstedt plaats vonden na een preek van Müntzer tegen het bijgeloof van de
heiligenverering.
5. De auteurs van de Gentse spelen baseren hun betoog op een groot aantal
bijbelteksten. Belangrijk is niet alleen welke teksten zij in hun betoog hanteren.
Belangrijk is ook, welke bijbelteksten of gedeelten ervan die in de
controversetheologie een rol spelen, zij niet opnemen. Vinzenz Pfnür heeft een
aantal bijbelteksten opgesomd, die voor het roomse standpunt in de
controversetheologie belangrijk zijn en die de Apologie (van Melanchthon) geheel
buiten beschouwing laat, zoals 2 Kor. 6,1, Fil. 2,12, Gal. 5,24. In de Gentse spelen
heb ik deze teksten evenmin aangetroffen (Einig in der Rechtfertigungslehre? Die
Rechtfertigungslehre in der Confessio Augustana (1530) ---, 1970, 398). Matth.
16,27b: ‘---en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen’, een uitspraak
over de werken, ken ik als citaat niet in de Gentse spelen, wel bij Anna Bijns (o.c.
blzz. 228 en 396).
Stv. Openb. 14,13 luidt: ‘---Zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan.
Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen
met hen’. ‘Het is alleen al om hfdst. 14 v. 13 niet zo onbegrijpelijk, dat Luther niet
veel voor het boek der Openbaring heeft gevoeld’ (J.N. Bakhuizen van den Brink,
Ecclesia II, 1966, 259). Anna Bijns heeft geen moeite met deze tekst. In een
antiluthers refrein, waarin zij met veel bijbelteksten het geloof met de werken leert
en o.m. 2 Petrus 1,10 - niet geciteerd in de Gentse spelen - aanhaalt, is het komend
oordeel over de werken die de mensen volgen voor haar een aansporing tot het
vergaderen van een schat van duechden (o.c. blz. 128; z. ook blz. 230 en 368). Als
Redelic ghevoelen in het spel van Brugghe zegt, dat het navolgen van de mensen
door hun werken de meeste troost biedt en Twijffelic zin dan meent dat hij
gerustgesteld kan zijn, omdat hij veel verdiensten en werken heeft, wijst Gheestelic
bewijs het betrouwen op de werken af. Over de waarde van de werken in het oordeel
wordt, anders dan bij Anna Bijns, niet gesproken. ‘Niet om swaerelts iugieren es hy
ghecommen, maar om de waerelt te makene zaligh’ (501 vlg). Erné noemt het spel
van Loo orthodox. Schriftuerlic woordt zegt in dit spel: ‘Die inden heere staerven,
die
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zijn zaligh; Van allen aerbeyde zullen zy rusten daer’ (245 vlg). Erné noemt Openb.
14,13 als bijbelse vindplaats. Maar hij vermeldt niet, dat het slot, Vulg: ‘opera enim
illorum sequuntur illos’, waarmee Luther geen weg wist, de auteur van Loo blijkbaar
ook niet te pas kwam. De auteur van het spel van Axcele laat Diversche opynye
verschillende antwoorden voorstellen op de vraag voor de spelen. Vandaar de naam.
Eén van zijn antwoorden luidt: ‘den strael der goddelicker liefte’. Vierigh apetijt stelt
na ieder antwoord een kritische vraag. Door die verschillende antwoorden van
Diversche opynye en de daarop volgende kritische vragen van Vierigh apetijt krijgt
de toeschouwer/hoorder een brede uiteenzetting van de verschillende denkwijzen
over de troost. Nadat Diversche opynye ‘den strael der goddelicker liefte’ heeft
genoemd, zegt Vierigh apetijt: ‘Maer die in dootzonden staerft hier of faelde, Ten
zoude hem niet helpen, wilt dit maercken, Want daer staet gheschreven: huerlieder
waercken zullen hen naer volghen; dit maect my zwaerheyt’ (92 vlgg). In de verdere
discussie wordt weinig aandacht besteed aan de menselijke werken. Zij worden
dan God aangenaam gemaakt door de verdienste van Christus (340 vlgg). Van de
moordenaar aan het kruis, die bij Cornelis Everaert ‘om cort tijts wercken loon
ghegheuen’ was (CE 32,722 vlgg), zegt Ghetughe des gheests in Meesene, dat er
nooit iets goeds door hem was gedaan en dat hij toch gratie kreeg (476 vlgg). Die
moordenaar deed volgens Vierigh apetijt nooit of niet veel deugden. En stierf hij
gerust? Ja, volgens Schriftuerlic verstant, want hij vond tenslotte geloof, hoop en
liefde (420 vlgg). Een antwoord waarbij de gevraagde en gevreesde werken geen
rol spelen. In het spel van Cortrijcke wordt de moordenaar getroost door Gods
barmhartigheid. Geen werken dus (273 vlgg en de toog). In het spiritualistische spel
van Meenene ontvangt de moordenaar de troost duer sgheest roerynghe (463 vlgg
en de toog). In Ipre (496 vlgg) en in Wynoxberghe wordt hij vertroost zonder werken
(480 vlgg en de toog). Het denken over de plaats van de werken in het oordeel,
geformuleerd door Cornelis Everaert in 1533 en in de hier vermelde plaatsen uit de
Gentse spelen van 1539, is wel van verschillende aard. De moordenaar aan het
kruis komt daarbij herhaaldelijk ter sprake. Ik beperk mij tot ver-
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wijzing naar een paar plaatsen in de lectuur in het Nederlands: Van Toorenenbergen
146 vlg, Peeters Sermonen 460, Ellerbroek-Fortuin 194, Hoog Merula 83 vlg,
Tafelspel drie personagien r 621-622, Lawet Verlooren Zoone I, 3 r 374 vlgg.
6. Interpretatie van het spel van Loo voert ons midden in de controversiële
theologische problemen. Erné beoordeelt de godsdienstige opvatting van Loo als
volgt (o.c. blz 509): ‘Loo is een orthodox spel. De kerk is voor de schrijver bruid van
Christus, van wie ze de Heilige Geest ontving (274). Door haar laat deze zondaars
reinigen (280)’. De tweede zin moet wel de verklaring van de eerste bevatten, of
het bewijs van de uitgesproken kwalificatie van de eerste zin. De schrijver geeft
geen adstructie van zijn opvatting, die overigens ook eerder door Van Dis is
uitgesproken. Erné's analyse van de godsdienstige opvatting van Meesene (o.c. blz
121) begint: ‘Voor de schrijver is de “helyghe kaercke” bruid van Christus (103), op
het geloofswoord van Petrus gesticht (316) en geleid door de Heilige Geest
(personage)’. En verder: ‘Sola fide en sola gratia, met een verkondiging die
reformatorisch zou kunnen heten, maar die voor de schrijver de ware r.-k. kerk
kenmerkt’. Ik begrijp de argumentatie niet, als de opvatting van kerk als bruid van
Christus als bewijs van katholicisme is bedoeld. Kerk als bruid van Christus exclusief
r.-k. term of gedachte? In zijn belijdenis van 1528 heeft Luther geschreven: ‘Demnach
gläube ich, dass eine heilige christliche Kirche sei auf Erden, das ist die Gemeine
und Zahl oder Versammlung aller Christen in aller Welt, die einige Braut Christi und
7

sein geistlicher Leib---’ (Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche ,
Göttingen, 1976, 61 n1, toelichting bij art. 7 van de CA, ‘De ecclesia’; verder geciteerd
als BLK). In de Apologia Confessionis Augustanae, de Apologie van Melanchthon,
art. 7: ‘---dass wir auch gar nicht zweifeln, dass eine christliche Kirche auf Erden
lebe und sei, welche Christi Braut sei---’ (alleen Duitse tekst, BLK 236,10). In de
Duitse tekst van het in 1529 als aanhangsel bij Luthers kleine catechismus van dat
jaar uitgegeven Traubüchlein staat o.m.: ‘Herre Gott, der Du Mann und Weib
geschaffen und zum Ehestand verordenet hast, dazu mit Fruchte des Leibes
gesegnet und das Sakrament Deines lieben Sohns Jesu
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Christi und der Kirchen, seiner Braut, darin bezeichnent---’ (BLK 534, 16). In het
bericht van ‘Den Ouersetter aen den Christelijcken leser’ van het in 1565 verschenen
en uitvoerig door Lenselink besproken, door en door lutherse Hantboecxken
inhoudende den heelen Psalter wordt van de kerk gezegd, dat ‘die groote
onuerwinnelijcke stercke Jalouse Godt’ ‘haer tot een Bruyt zijnen eenigen lieuen
Sone Christo vercoren heeft’. Ook Zwingli ‘likes to call Christ “the husband” of the
Church, which is his “wife”’ (Gottfried W. Locher, Zwingli's Thought. New
Perspectives, Leiden, 1981, 358). In Calvijns Institutie, IV, 8,13 wordt van de kerk
als bruid van Christus gesproken. Jan D. Kingston Siggins, Martin Luther's Doctrine
of Christ, 1970, 259-261, geeft in de paragraaf ‘Bridegroom’ van het hoofdstuk ‘Christ
Named, Preached and Pictured’ een groot aantal vindplaatsen bij Luther over de
kerk als bruid van Christus. Ook de opvatting, dat in het spel van Audenaerde het
beeld van de ziel als bruid van Christus een detail is waaruit de orthodoxie van de
auteur blijkt, is in strijd met de gegevens uit de sterk lutheraniserende spelen Den
boom der schriftueren en Tspel van de cristenkercke. Dit punt betreft niet de
controversetheologie; de taalkundig-theologische interpretatie is echter onjuist.
De heilszekerheid van de mens daarentegen is één van de grote discussiepunten
van de controversetheologie. Ik neem aan, dat Erné met ‘zekerheid van
zonde-vergeving’ die de zondaars krijgen, de ‘certitudo salutis’ bedoelt, de
verzekerdheid van de (eigen) zaligheid. Die heilszekerheid ziet Erné, en dat lijkt mij
juist, als de troost die de Staervende mensch wordt verkondigd in het stuk. Het
eerste sleutelbegrip in het stuk is Christus, wiens naam en werk ruim zeventig maal
worden vermeld en wiens verzoenende kruisdood, middelaarschap bij de Vader en
overwinning op alle vijanden (d.w.z. zonde, duivel, hel en als laatste vijand de dood)
in de togen worden getoond. Het tweede sleutelbegrip is troost (trooster, troostelijk),
ruim dertig maal vermeld. ‘Ach broeder, verchiert met sgheloven ghifte net, Houdt
u an Christum, u eenigh verzoendere, Die voor al swaerelts zonden es
vuldoendere---tlam dat al swaerelts zonden afdwaet’ (432 vlgg). U eenigh
verzoendere, geen ketterij, maar wel voor de goede verstaander zonder het
middelaar-
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schap van Maria. Theophilus noemde Maria ‘die rechte makelare Die ons versoenet
jeghen haer sone’. Bij de onbetwijfelbaar orthodoxe Cornelis Everaert lezen wij:
‘---sondaers, jn sonden verdroncken Aensiedt de claerheyt Maria, die ons es
ghesconken Als middelareghe tot ons alder salicheyt’ (CE 24,682 vlgg). Het spel
van Loo en dit spel van Maria beide orthodox? Wat betekent orthodox theologisch
dan in de terminologie van Erné? Voor al swaerelts zonden vuldoendere, geen
ketterij, maar wel voor de goede verstaander, hier zoals elders in de spelen, zonder
vermelding van de mis als offer voor de dagelijkse zonden. 't Lam dat al swaerelts
zonden afdwaet. ‘De schrijver vermeed een symbolische weergave van het laatste
sacrament (anders dan zijn collega uit Thienen)’, schrijft Erné (blz. 509). De schrijver
vermeed niet alleen een symbolische weergave van het laatste sacrament, hij rept
ook met geen woord van biecht en poenitentie, die in Theophilus, Beatrijs, den
Spieghel der Salicheit en Mariken van Nieumeghen onmisbaar blijken voor het
verkrijgen van troost als het besef van de zonde de mens kwelt. Langs een omweg
wordt in Loo de biecht bestreden! ‘Ach broeder, an Christo tot u confoort blijft,
Bekennende naectelic al uwe mesdaden; Hy en zal u als tresoor der ghenaden Vry
niet versmaden’ (316 vlgg). Op deze regels baseert Erné de aansporing tot de biecht.
Waar is de priester gebleven, die anders wordt vermeld bij de aansporing tot
biechten? De eucharistie, die Erné in 404 en 454 ziet, wordt evenmin genoemd of
bedoeld. De passage over het ‘edel bruloft cleedt wit blijnckende’ dat is uitgereikt
en waardoor ‘in Christus wonden’ de ‘zonden stijnckende’ geheel worden verdronken
en waardoor de mens een lid van Christus wordt (400 vlgg), sluit aan bij de passage
waarin de mens erover klaagt, dat hij ‘van natueren inder zonden vloet doodt’ is en
waarin hij vraagt hoe hij zijn kleren zuiver en wit kan wassen (269 vlgg). Omdat de
mens in zonden geboren is - antwoordt Sgheests cracht - wordt hij gezuiverd in het
bloed van Christus, door de kerk, waardoor hij erfgenaam wordt van het eeuwig
leven, verworven door Christus, zijn broeder (273 vlgg). Die zuivering van zonden,
aangeduid als het bekleed worden met een zuiver, een wit, een klaar blinkend kleed
is een stereotiep beeld van de doop: ‘Tcleet, dat ic int doopsel
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ontfinc claer blinckende, Heb ic besmet’ (Anna Bijns, o.c. III, 50, d); ‘---Zo dat ic ten
laetsten stonden moete bringhen scoon ende wit Mijn vonte cleet al onbesmit Nichte
meer van zonden dan Alsoot mi god ter vonten al van den priester liet doen up
thooft: Zuverheit, die ic hebbe belooft, Die also te houden in mijn leven---’ (L.M. Fr.
Daniels O.P., De Spieghel der menscheliker Behoudenesse, 1949, 247). Een
gangbaar beeld: ‘---si quis vestem innocentiae in Baptismo perceptam peccando
corruperit---’ (uit de ‘Sententiën’ van Petrus Lombardus, Migne, Patrologia Latina
192, 868). De passage uit Loo, 400-407, slaat niet op de eucharistie, zoals E. (blz.
509) meent, maar op de doop. Het gebruik van het woord eucharistie suggereert
een theologische interpretatie van orthodoxie, die E. niet toelicht en die ik uit de
regels 451-458 niet aflees. Deze benaming is ook door de Wittenbergers gebruikt
(BLK 64 n1; BLK 65, een citaat uit de Wittenberger Konkordie van 1536). Wanneer
E. met de aanduiding als ‘eucharistie’ de orthodoxe mis bedoelt, lijkt mij dat in strijd
met de regels over Christus ‘ter rechter handt van zynen vadere Als een voorsprake
voor u certeynelic; Die duer hem zelven in één offrande pleynelic Den vader vuldaen
tot eeuwyghen tyde heift’ (377 vlgg). Het verwerken van Hebr.10,10 en 14 (de
éénmalige offerande van Christus) stemt overeen met de passage uit art. 24 van
de CA ‘De missa’ (Von der Messe), op grond van welke twee bijbelteksten de mis
als offer wordt verworpen. Schriftuerlick woordt wijst op de verzekertheyt door geloof
en doop (400 vlgg), Sgheests cracht wijst op (geestelijke) versterking bij het
herdenken van Christus' offer ‘tot der zonden verghevenesse’ bij het drinken van
Christus' bloed en het nutten ervan (451 vlgg). D.w.z. de troost wordt alleen
verkondigd via de twee sacramenten van de nieuwe richting: de doop en het
avondmaal. Overeenkomstig de CA en eerder zo geformuleerd door Melanchthon
in zijn Propositiones de Missa. ‘Adeoque nee bona opera, nec sacrificia sunt, quae
pro remissione peccatorum impetranda offeruntur. Sed res, quibus et admonemur
uerbi fidei, et certificamur. Duo signa sunt noui testamenti, id est, promissio gratiae,
Baptismus et participatio mensae domini. Signa traduntur in hoc, ut admoneant, et
cor certificent de uoluntate dei’. Het certificare, verze-
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kerdheid geven, verzekeren, keert telkens terug in Melanchthons Propositiones
(1521; z.F. Pijper, Bibl.Reform. Neerl. VI, 1910, 414 vlgg). Die ‘verzekertheyt’ door
het gelovig aanvaarden van de sacramenten noemt ook Thielt, want de sacramenten
berusten immers op Gods woord (Thielt, 242-244, alwaar ‘verzekertheyt’ niet rust
betekent, zoals Erné verklaart, maar certitudo, het verzekerd zijn van de beloften
Gods). Eveneens in het lutherse spel van Edijnghe: ‘O Mensche, waerom ghy een
teecken beghaert? Die verzekert zijt duer tgheloove int wort’ (466 vlg). Het orthodoxe
spel van Leffijnghe laat hope met verzekertheyt een maeltijdt houden (397 vlgg).
Waarom Erné hier ‘verzekertheyt’ als belofte verklaart, blijkt niet. De hoop op
barmhartigheid, op vergeving van zonden, is orthodox. De solucye van het orthodoxe
Leffijnghe luidt: ‘Hope der ghenaden Christi’, van het orthodoxe Thienen: ‘De
ontfermhertigheyt des heeren’, van het orthodoxe Caperijcke: ‘De ontfermhertigheyt
godts midts Hope’. Denkende aan het oordeel zegt Anna Bijns: ‘In u bermherticheyt
moet al mijn hopen staen’ (o.c. 371). De ‘verzekertheyt’ uit Leffijnghe, door Erné
verklaard als belofte, vat ik op als gevoel van gerustheid, gevoel van vertrouwen.
Er is van geen kant een belofte gedaan, vergelijkbaar met de belofte Gods van
Genesis 3,15, die in deze spelen zo een grote, beslissende rol speelt.
In het spiritualistische spel van Meenene met zijn orthodoxe trekken zegt
Gheestelic verstant, dat de mens ‘hem niet te vullen ghetroost en haudt’ door wat
de Schrift hem ‘leght voor ooghen Vande groote ghenade die God wilt tooghen’.
‘Maer als sgheests roerynghe in hem es ontbonden, Dan heeft hy den meesten
troost ghevonden---Hy heift verzekertheyt zonder malicye’ (409 vlgg), d.w.z. de
verzekerdheid van het heil, door het werken van de H. Geest. In Axcele betoogt
Schriftuerlic verstandt, dat geloof, hoop, verdiensten, barmhartigheid, belofte, liefde,
bloed, ja Christus zelf géén troost van een ongeruste conscientie zijn. Alleen een
geruste conscientie geeft troost (286 vlgg). ‘Goe zuvere consciencye Spruut wt God
(310 vlgg)---Spruut ooc wt der goddelicker belofte (320 vlgg)---Wt tgheloove (312
vlgg)---Welc gheloove dat hy verzekertheyt heift Vander waerheyt, die niemant---En
bedrieght, noch ooc bedroghen zijn en magh’ (326 vlgg). De verzekerdheid
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van het heil, in verschillende stukken op verschillende gronden gebaseerd of langs
verschillende weg verkregen, is dan de geboden troost. Een totaal andere
stervenstroost dan de heilsonzekerheid en de hoop van de orthodoxe theologie, die
in de Gentse spelen in een klein aantal spelen onbetwistbaar aan het woord komt.
‘De schrijver (van Loo, Dr.) vermeed een symbolische weergave van het laatste
sacrament (anders dan zijn collega uit Thienen)’, heb ik al geciteerd. Hij laat dan
ook geen priester optreden. De enige priester uit de Gentse spelen komt voor in de
laatste toog van Cortrijcke. Of hij handelingen verricht, wordt niet vermeld in de
beschrijving. De auteur van het Münchner Spiel van 1510, aan wiens katholiciteit
niet valt te twijfelen, evenmin als aan die van Thienen, laat de stervende mens wèl
de sacramenten ontvangen (ed. Bolte, 1927, 925 vlgg). ‘Der ander pruder (de andere
aanwezige monnik), ein Augustiner, spricht: “Empfach die heyligen sacramendt,
damit du erlanngen mügst ain sälig endt! Du waisst nit, wie es got mit dir wirken wil:
darumb schick dich zu deines todes zil!” Hier wordt de orthodoxe heilsonzekerheid
uitgesproken, die de toch onverdacht orthodoxe Anna Bijns precies zo formuleert.
“Niemant en weet, oft sijn scheepken veylich Ter havenen sal comen”. “Ic en weet
niet, waer ic van beyden (nl. ten hemel oft ten helschen forneyse) sal gaen”. “Mij
twijfelt, weer ( = of) ick sal verdoemt sijn oft vrij gaen”. Anna Bijns geeft een
schriftbewijs: Prediker 9,1 (z. NTg 74, 1981, 269 vlg). Voor de theologische
interpretatie van de Gentse spelen zijn niet alleen de schriftbewijzen die men hanteert
maar ook de bijbelteksten die men niet aanhaalt van belang, evenals delen van de
geloofsleer zoals biecht en poenitentie die niet worden genoemd of langs een omweg
worden afgekeurd of bestreden, evenals de verering van heiligen. Prediker 9,1 is
één van die bijbelplaatsen die de lutheraniserende schrijvers van Gent niet citeren,
omdat zij dan in hun verkondiging van de heilszekerheid de algemeen bekende
orthodoxe interpretatie van die tekst moeten bestrijden of weerleggen. De tekst luidt,
Vulg: “Sunt justi atque sapientes, et opera eorum in manu Dei; et tamen nescit homo
utrum amore an odio dignus sit”. Mede op grond van deze tekst werd in de r.-k.
levenspraktijk gestreefd naar het verrichten van verdienstelijke wer-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

265
ken, in de controversetheologie (en in een aantal Gentse spelen) eveneens een
punt. De tekst van Prediker 9,1 komt in de Gentse spelen alleen voor in het
niet-lutheraniserende maar daarom nog niet ongenuanceerd orthodoxe spel van
Audenaerde (Van Dis-Erné, 140-145; Erné-Van Dis 252-257) en wordt daar op
orthodoxe wijze geïnterpreteerd. In dit door Erné orthodox genoemde spel verklaart
Charitate, dat de troost van het geloof “onzeker (es) en niet volmaect” (123); geloof,
hoop en liefde mèt de werken (372 vlg) geven de troost. Gheloove, Hope en Charitate
treden dan ook op als spelers, naast Schriftuerlic bewijs, Figuerlic troost en de
Staervende mensche. De conclusie, gebaseerd op een groot aantal bijbelplaatsen
over het werk van de H. Geest - het antwoord dus op de vraag - luidt, dat het getuigen
van de H. Geest de meeste troost is voor de Staervende mens, omdat hij, de H.
Geest, volstrekte zekerheid geeft (nl. dat de Staervende mensche “es Gods zuene”,
472). Waarom “Audenaerde blijft buiten de praktijk van het christelijk leven” (Erné,
blz. 474) begrijp ik niet. De nadruk op de werken lijkt mij regelrecht gericht op de
toenmalige praktijk van het christelijk leven (Erné-Van Dis 202: facienti quod est in
se; 196: verdiensten; 267: tgheloove metten waereken; 299: Tgheloove, hope ende
my metten wercken; 321; 371: tgheloove en waerck duer charitaten nope; 372 vlg).
De van de orthodoxie afwijkende opvatting van Audenaerde blijkt uit de verkondiging
- ook hier langs een omweg - dat niet door de genademiddelen van de kerk, de
sacramenten, niet door het geloof, niet door de hoop, niet door het betrouwen, maar
door een innerlijke, spiritualistische aanvaarding van het getuigenis van de H. Geest
de meeste troost wordt verkregen. Nadruk op verdiensten, verbonden met de hoop
op “onslieder toecommende zaligheyt” (Erné 193 vlgg), geciteerd uit Petrus
Lombardus, is een deel van de traditionele exegese van Prediker 9,1 en behoort
bij het orthodoxe standpunt inzake de onzekerheid van het heil. Die heilsonzekerheid
kan, in Luthers theologie, het ongeruste geweten niet troosten. “Darum sind wahrlich
die Widersacher (adversarii, de tegenstanders van Luthers leer) untreue Bischof,
untreue Prediger und Doctores, haben bisanher den Gewissen übel geraten und
raten ihnen noch übel, dass sie solche Lehre
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führen, da sie die Leute lassen im Zweifel stecken, ungewiss schweben und hangen,
ob sie Vergebung der Sunde erlangen oder nicht. Denn wie ists müglich, dass
diejenigen in Todesnöten und letzten Zügen und Ängsten bestehen sollten, die diese
nötige Lehre von Christo nicht gehöret haben oder nicht wissen, die da noch wanken
und in Zweifel stehen, ob sie Vergebung der Sunde haben oder nicht?” (BLK 184,
Ap. IV, “Dass wir Vergebung der Sünde--- erlangen”; z. ook BLK, 270: “Die
Widersacher---lassen--die armen Gewissen im Zweifel stecken”). Is dat propaganda,
zwart maken van de tegenstander? Allerminst. Het is een fundamenteel theologisch
controversieel punt. De dominicaan Johannes Mensing gaat in zijn Antapologie
(1533-1535) uitvoerig in op dit punt (Pfnür, o.c., 352). “An dem Verständnis der
Werke des begnadeten Menschen als Verdienste im Blick auf die Vollendung seiner
Rechtfertigung im Endgericht wird (door het Concilie van Trente) festgehalten. Die
reformatorische Lehre, dass der Mensch im Glauben an die Vergebung seiner
Sünden seines Heiles gewiss sein soll (cursivering van mij, Dr.), wird verworfen”
(Wilfried Joest, Die katholische Lehre von der Rechtfertigung und von der Gnade,
1954, 73).
7. Van Dis oordeelt over Audenaerde, dat “er geen aanleiding is om van een
niet-Katholiek spel te spreken” (Van Dis, 80). Erné acht de theologische beschouwing
over de bijzondere betrekking van de H. Geest tot de menselijke ziel overeenkomstig
de leer van de kerk en wijst op enige details waaruit de orthodoxie van de auteur
zou blijken. Beide auteurs kennen alleen een tweedeling: orthodox of in meerdere
of mindere mate sympathiserend met nieuwe ideeën. Tot analyse van de orthodoxie
en de nieuwe ideeën komen zij nauwelijks. Het eigen spiritualistische geluid van
Meenene en Audenaerde past niet in hun door het jongere calvinisme bepaalde
theologisch denken over de godsdienstige stromingen vóór 1540. De religieuze - ik
zet opzettelijk het religieuze voorop - en theologische kloof tussen de onzekerheid
van de orthodoxie en de zekerheid van de nieuwe leer, zo duidelijk thema in de
spelen, hebben zij niet ontdekt.
Er is een ander religieus en theologisch gegeven in de stukken, waarvan zij de
betekenis niet hebben opgemerkt: de hoop. Hoe be-
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langrijk de hoop in de traditionele theologie is, blijkt b.v. hieruit, dat de Staervende
mensche van Audenaerde “met den stoc van hopen” zijn Verlosser tegemoet reist
(207 vlgg) en dat Vernuftigh succours, door Daude serpent (de duivel) in de
sterfbedscène van het spel van Bruessele te hulp geroepen, de stervende op diens
verzoek om twee krukken, hem de krukken twijfel en crancke hope geeft. Een kruk
crancke hope is dan wel een onzekere troost. In het r.-k. stuk van Leffijnghe en in
het niet-lutheraniserende stuk van Audenaerde treden Hope der ghenaden en Hope
zelf op. Hope der ghenaden omschrijft zichzelf met de definitie van Petrus Lombardus
(309-314), die ook door Hope in Audenaerde (ed. Erné 193 vlgg) wordt geciteerd,
nl. een verwachting van de zaligheid “sprutende Wter gratien Godts, in beslutende
Voorgaende verdienten” (Leffijnghe 309 vlgg).
8. Vernuftigh succours, door de duivel in het spel van Bruessele te hulp geroepen,
althans geïntroduceerd als de “naeste bloedt” van de stervende (174), wordt door
Erné toegelicht als “het verstand van de hoofdpersoon” (blz 402). Akkoord, als we
dan bij het interpreteren van de in de lutheraniserende stukken nog al eens
voorkomende term “vernuft” en de vaak gebezigde term “eigen vernuftheid” maar
niet vergeten, dat Luther over “die Hure Vernunft” (Vernunft = ratio) heeft gesproken
en dat de CA in art. 18 (over de vrije wil) verklaart, dat het judicium rationis
machteloos is “in his quae ad Deum pertinent” (BLK 73,4). Vernuftheyt, als speler
optredend in het compleet lutherse spel van Edijnghe, is de misleidende
verstandelijke redenering van de zelfvoldane mens, die tevreden is met zijn uiterlijk
goed gedrag tegenover de buitenwereld, coram hominibus en die het spel opent
met de zelfverheerlijking van de wettische Farizeeër uit Lukas 18, 11-12.
Merkwaardigerwijzc hebben Van Dis in zijn eerste uitgave en Erné in de tweede
uitgave deze bijbeltekst niet aangegeven en daarmee in de opening de aanval op
het door Luther fel bestreden wettische judaïsme niet onderkend: “Al die dijncken
in haer selfs waerc rechtvaerdigh, Als de Joden” luidt de veroordeling door Schriftuere
(200 vlg). De door Van Dis gegeven verklaring van vernuftheyt als “menselijk, beperkt
inzicht” mist de inpassing in het theologisch kader van het
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stuk. Voor andere voorbeelden van deze theologische depreciatie van “vernuft,
vernuftheid” verwijs ik naar de refreinen van Jan de Bruyne (Ruelens, o.c. III, 169
in het lutheraniserende refrein nr. 118: “dus vrijen wille, vernuft ende redene velt”;
o.c. III, 19, in het lutheraniserend nr. 93). Die Hure Vernunft vinden wij mogelijkerwijs
nog terug in Bilderdijks “redenhoer”, in WNT VI, 822 omschreven als “Schimpnaam
voor de Rede, wijl men haar (in de 18de eeuw) godsdienstig vereerde
(verafgodeerde, “nahoereerde”)”: Frankrijks Redenhoer’. In het Woordenboek op
de Dichtwerken van Mr. W Bilderdijk, 1878, door A. Bogaers is dit woord niet
opgenomen.
9. Naleven van de wet, verrichten van verdienstelijke werken, zelftevredenheid
van de mens die zich verheft in zijn eigen werk en daarin Gods eer steelt (Edijnghe
98-99) leert ons een andere theologische gedachtengang van Luther en de
taalkundige uitingswijze hiervan. Gods eer, Christus' eer stelen, God of Christus
van zijn eer beroven: een principieel oordeel, in dezelfde bewoordingen uitgesproken
door Luther en dan ook passim in de BLK tegen de traditionele ‘Lehre vom Gesetz,
vom Vermögen der menschlichen Natur, von der rechtfertigenden Liebe, von den
Werken, vom meritum de condigno, durch Menschensatzungen, durch selbsterwählte
Gottesdienste, durch Mönchgelübde, durch die Messe, durch den Heiligendienst’.
Een vollediger opsomming van punten uit de controversetheologie en bijna allemaal
aanwezig in de Gentse spelen (èn bij Niclaes Peeters èn bij Merula) kan men zich
niet wensen, als men daarbij nog de positieve formulering in acht neemt: ‘die Ehre
Christi wird gewahrt durch die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit’ (BLK 1168, i.v.
Christi Ehre). Gods eer stelen betekent in het lutheraniserende denken: aan
mensenwerk toeschrijven wat uitsluitend Gods werk, het werk van Christus is.
Edijnghe formuleert het exact luthers, als Schriftuere de als wettische Farizeeër
denkende mens veroordeelt, wiens ‘selfs bloot verstant (ratio, die Hure Vernunft,
Dr.) hem houdt in den stricke, Hem verheft in zijn eyghen waerc qwaet en grof
Stelende daer in God zijn glorye, zijn lof, Dwelc hem nu van my zaen zal werden
vertelt. O Mensche, cranc vaetkin vander aerden stof, Waer om u herte tot eyghen
eere helt?’ (97-102.
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Let op het besef van verkondiging in de regel ‘Dwelc hem nu van my zaen zal werden
vertelt’). De Mensche in Meesene betreurt het aanvankelijk, dat hij door geldgebrek
allerlei - in het Duitse citaat hierboven veroordeelde - uiterlijke werken niet heeft
kunnen verrichten. ‘Ic wilde wel coopen, maer ic en hebbe niet Daer ic mede zoude
mueghen doen payment. Ware trijcdom van haven in my prezent, Zo moghtic brieven
van pardoenen coopen, Wtvaerden, iaerghetyden stichten by hoopen, Om daer
duere te zyne wt purgacye’ (284-289; jaargetijden stichten = geld schenken, een
fonds stichten voor missen op de verjaardag van het overlijden. Henri Liebrecht,
Les chambres de Rhétorique, Bruxelles, 1948, 64, vertaalt ‘brieven van pardoenen’
met ‘la rémission de mes péchés’, wat onjuist is en ‘om daer duere te zyne wt
purgacye’ met ‘afin d'échapper au purgatoire’; Erné heeft in de tekst ‘wt purgacye’,
maar de noot heeft ‘te zyne wt purgacyen’, in strijd met het rijm, en toegelicht als
‘het vagevuur te ontgaan’. Ik ken geen één plaats waar ‘purgacye’ vagevuur
betekent). Ghetughe des gheests wijst Mensche terecht: ‘Nee Mensche, dat ware
God defamacye. Moght ghy duer eyghen invencye zijn zaligh Zo en hadde Christus
niet ghezijn betaligh Voor tmenschelicke gheslaghte’ (290-293; defamacye = oneer,
te kort doen aan de eer).
Niclaes Peeters (1540?) formuleert duidelijk: ‘Mer dat sommige zeggen datmen
met vasten genade van God verdient, ende de sonden wtdoet, dat is daldermeeste
quaet, welc Christus alleen met sinen dierbaren bloede gedaan heeft, want daer
ontrect men (onttrekt men = berooft men, Dr.) Christo sijn eere’ (o.c., 7). Peeters
Sermonen zijn een rijke bron van lutherse gedachten en termen.
Dat goddelozen ‘Godts eer toe schrijven’ aan goud, zilver, hout en steen (d.w.z.
aan beelden, daaruit vervaardigd), wordt niet alleen streng veroordeeld in het
antikatholieke Tafelspel van twee Personagien van 1558 (Ellerbroek-Fortuin,
Amsterdamse rederijkersspelen, blz 201) maar ook in de Apologie van Melanchthon
van 1530 (BLK 319, 14; 323,31; 425). Dat de paus ‘Gods eer heeft ghestolen’, omdat
hij zich beschouwt als ‘ontlader der sonden’ (E.T. Kuiper, Het Geuzenliedboek I,
88, r 89-92) - wat in Luthers theologie het werk, de verdienste is van Christus -, wijst
ook op deze theologi-
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sche terminologie en theologische gedachtengang, waarvoor Van Dis (1937) en
Erné (1982) geen oog hebben gehad, hoe intensief zij zich ook met de spelen bezig
hebben gehouden.
Anna Bijns wijst ook vol afschuw op degenen die Gods eer stelen. Bij haar zijn
het de ketters in het algemeen, die de achting hebben verloren voor kerkelijke,
godsdienstige opvattingen en instellingen (o.c. 188, 444). Op een uitgesproken en
geformuleerde theologische argumentatie berust haar verontwaardiging niet. Die
theologische fundering blijkt wel in Edijnghe en Meesene en is bovendien van strikt
omschreven leerstellige aard.
10. Ik begrijp niet, dat Erné ‘sola fide’ en ‘sola gratia’ in het spel van Meesene
een verkondiging noemt, ‘die voor de schrijver de ware r.-k. kerk’ kenmerkt. Anna
Bijns, om maar weer die tijdgenoot te noemen voor wie de nieuwe leer geen gesloten
boek is gebleven, had hem beter kunnen leren: ‘Hout Luthers leere, raden die boose
ghieren, Tgeloove is genoech, Christus heeft betaelt’; ‘Tgeloove alleen, seit hij
(Luther), doet God genaken; Hier duer duecht staken beyde leecken en clercken’;
‘Tes al gelooven, betrouwen en hopen, Maer penitentie te doene wilt elck schouwen
(mijden, schuwen); om dat Christus bloet voor ons es ghedropen, Tes al voldaen,
den hemel es open, Wij en derven niet doen dan God betrouwen’; ‘Penitentie doen?
Nee, Luther es wijsere, Die leert ons alleene in God betrouwen. Ghelooven en
hopen’; ‘Om datmen op tgheloove alleene staet---Hierom gaet de werelt also sij
gaet’ (Anna Bijns, o.c. blzz 58, 79, 99, 121, 126, 150 enz. enz.). De grote
tegenstander van Luther Eck zag tijdens het godsdienstgesprek in Worms (1540)
in het ‘sola fide’ wel iets anders dan een verkondiging van de ware r.-k. kerk: ‘Quid
est, quod vestri dicunt sola fides, sola fides!’.
11. In het bovenstaande heb ik de aandacht gevestigd op een aantal theologische
thema's waarin het verschil tussen de oude en de nieuwe theologie blijkt. De Gentse
spelen handelen ook over de tegenstelling wet - evangelie, over zonde, genade,
geloof, gerechtigheid en rechtvaardiging, Christus, werken. Onderwerpen die hun
middelpunt vinden in het probleem van de rechtvaardiging. Zekerheid over de
rechtvaardiging is de troost voor de (stervende)
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mens in de niet-traditionele stukken. Het kan de lezer bij interpretatie van de stukken
niet ontgaan, dat gedeelten uit Paulus' brief aan de Romeinen bijzonder vaak worden
aangehaald als bewijsgrond voor de verkondigde stellingen. De overeenkomst met
het slot van Luthers ‘Vorrede auff die Epistel S. Paul.: An die Römer’ (1522) lijkt mij
evident. ‘In dieser berühmten Vorrede--- gibt Luther eine eingehende Erläuterung
der paulinischen Hauptbegriffe, die zugleich die Grundbegriffe seiner eigenen
evangelischen Lehre darstellen’ (Georg Merz in H.H. Borcherdt und Georg Merz,
Martin Luther, Ausgewählte Werke, Dritte Auflage, Sechster Band, München, 1958,
443). In de laatste alinea van die ‘Vorrede’ schreef Luther: ‘Also finden wir in dieser
Epistel auffs allerreichlichste was ein Christen wissen sol/nemlich/was Gesetz /
Euangelium / Sünde / Straffe / Gnade / Glaube / Gerechtigkeit/Christus/Gott/gute
Werck/Liebe/Hoffnung/Creutz sey’. In de marge staat: ‘Was ein Christ wissen sol/ist
reichlich in dieser Epistel verfassct’ (D. Martin Luther, Die gantze Heilige Schrifft
Deudsch, Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschienene Ausgabe,
Herausgegeben von Hans Volz---, München, 1972, 2268).
De auteurs van lutheraniserende, publiek te vertonen spelen, hoe goed ook op
de hoogte van nieuwe theologische gedachten en de fundering daarvan, hebben
zich onthouden van depreciërende kwalificaties en scheldwoorden, afkomstig van
de expressieve en explosieve originator van die theologie. Ik denk aan woorden als
‘droom’ (door de ‘hypocrieten’ en ‘sofisten’ verkondigde - theologische - waanideeën,
fantasieën), ‘dromen’, ‘fabelen’, ‘hypocrieten’ (priesters), ‘jaarmarkt’ (betaalde
diensten, geleverd door de kerk en haar dienaars), ‘kraamwaar, kramerij, kremerij’
(betaalde diensten), ‘mensengeboden’ (als vasten), ‘misknecht’, ‘papist’,
‘sielvermoorder’, ‘sofist’ (door Luther sinds 1518, door Melanchthon sinds 1521 als
- verwerpelijke - typering gebezigd voor hun theologische, traditioneel denkende
tegenstanders, die - naar hun mening - filosofie mengen in de theologie; ook door
Erasmus in afkeurende betekenis gebruikt. Luther noemt ook Erasmus sofist),
‘swermer’, ‘werkheilige’. Een vluchtige beschouwing van de bijzonder zwaar geladen
term ‘pa-
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pist’ is instructief. WNT acht het woord ontleend aan fr. ‘papiste’ of mlat. ‘pâpista’.
De middeleeuws-latijnse woordenboeken van Diefenbach (1857), Ducange (1886),
Maigne D'Arnis (1890), Francisco Arnaldi (1951), Niermeyer (1976) kennen echter
het woord niet. Nieuwere regionale middeleeuws-latijnse woordenboeken kennen
het wel, maar geven geen aanwijzing van ouderdom. Antonius Bartal (1901,
Hongarije) kent ‘papismus’, ‘papista’, ‘papisticus’; Albert Blaise (1975, Finland) kent
‘papisticus’. Franse en Engelse verklarende woordenboeken geven, als zij al het
woord vermelden, jongere vindplaatsen dan de oudste van Luther bekende plaats
uit 1520 (Friedrich Lepp, Schlagwörter des Reformationszeitalters, Leipzig, 1908,
70 vlgg). De oudste mij bekende plaatsen waar het woord in het Nederlands voorkomt
zijn te vinden in Luthers Van menschen lere te schuwen, 1523 (Louis Mostert, Drei
Schriften Martin Luthers aus den Jahren 1522 und 1523 in gleichzeitigen
niederdeutschen und niederländischen Uebersetzungen---Hamburg, 1938, 43, 44,
46) en in een anti-luthers refrein van 1523 (Leuvense Bijdragen IV, 1902, 226). Dit
scheldwoord vindt men, natuurlijk, zou ik haast zeggen, bij Niclaes Peeters (o.c.
56,197). Merula wijdt er een passage aan (Hoog, 188). Anna Bijns toont zich
bijzonder geprikkeld door het woord (o.c. 58, 114, 134). Hoe geliefd het woord bij
Luther is blijkt hieruit, dat het register van Walchs uitgave van Luther 35 kolommen
telt met citaten over papisten en hun leer, papistisch enz. (Joh. Georg Walch, Dr
Martin Luthers Sämmtliche Schriften, 23, St. Louis, MO, 1910, kolom 1371-1406).
De verbreiding van dit woord in West-Europa na 1520 heeft niets te maken met het
middeleeuws Latijn, maar alles met Luther en diens optreden en met de
ontwikkelingen in de kerkelijke, theologische en religieuze wereld van ± 1520 tot ±
1550. De Gentse spelen staan ook midden in die ontwikkeling.
De negentien spelen bieden een unieke dwarsdoorsnede van de gedachten en
gevoelens over een eeuwenoud en altijd actueel gegeven, op één precies bekend
tijdstip in één precies bekend gebied, juist in een periode waarin het denken hierover
in hevige beweging is.
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De commentator heeft geen poging gedaan tot schildering of interpretatie van dit
denken in beweging.

Adres van de auteur:
Mauritslaan 14
2281 AR Rijswijk
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J.C. Arens
*
Uit oude woordenboeken III
5. D'Orv. 44 verwant met het tweede Leuvense fragment
Enkele jaren geleden zijn in Leuven enige fragmenten ontdekt van twee
middelnederlandse woordenboeken uit de veertiende eeuw. Dr. F. Claes S.J. heeft
1
er de eerste uitgave van bezorgd. Lovaniense 1 en Lovaniense 2 inleidend, vergelijkt
hij de nieuwe aanwinsten met het Bernense en het Harlemense.
Ook andere middelnederlandse woordenboeken komen in aanmerking voor een
vergelijking, in het bijzonder de gedrukte, maar handschriftelijk materiaal benuttende,
Copiosus (ook Conflatus genoemd) en Oxford, Bodley, D'Orville 44 (vijftiende eeuw),
2
waarvan alleen het stuk A-H bewaard (of geschreven) is. In het Oxoniense is de
tekst van het Catholicon van Johannes van Genua doorregen met vertalingen en
met trefwoorden en verklaringen uit andere woordenboeken.
O vertoont grote overeenkomst met L 2, zoals kan blijken uit enige opmerkelijke
3
vertalingen en verbasteringen die ze gemeen hebben:
L 2, 10 allecianus (voor -arius) haringier (-arius harengier vel harincman O 144
ra)
L 2, 19 aporenari (voor aporiari) = O 164 va
4
L 2, 92 (casearium c)aeṟscorp (keṟskorf O 217 vb)
L 2, 116 cisma (voor scisma) est discensia (voor dissensio) fratrum =
O 238 ra
L 2, 208 didaculus (voor dicaculus) = O 291 rb
L 2, 219 dorise (voor dorice) sunt columpne = O 304 rb

*

‘Uit Oude Woordenboeken’ I en II verschenen in TNTL 98 (1982), p. 273-289, resp. 100
(1984), p. 18-28.
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L 2, 272 elidere huuthorten = O 315 ra
L 2, 403 Fales (voor Pales) dea porcorum (voor pastorum) = O 339 rb

O ontleent niet rechtstreeks, en zeker niet uitsluitend, aan L 2 (dat overigens in de
eerste letters wat weg heeft van een grabbelen naar rariora).
Hier zij nog gewezen of twee boeiende verklaringen die O met L 2 gemeen heeft
en op een vertaling in L 2 die misschien voor de helft op een misverstand berust.
L 2, 4 agresta vermis quidam (quidam vermis O 140 va) Vermis (worm) is een
verbastering van verius (< vert jus ‘groen sap’ van zure druiven); zie Ducange I 150
a op agresta en MNW VIII 1880 op verjuus. Cop maakt er verznys van, Wien Oest.
NB ser. n. 12 793, 6 vb schrijft verznijs (of verzuijs). In het Marburgense (vijftiende
5
eeuw), 3 ra is vermis van agresta verplaatst naar agrestis: agrestis dorpman ( = H
207) etiam vermis etiam zur vel ungezoden.
L 2, 31 assecula est clipeus vel socius = O 178 va. Assec(u)la is volgeling, naloper;
voor de fraaie middeleeuwse verklaring clipeus (schild) zie Ducange II 405 b clipeus
= vasallus, en MNW VII 548 ‘Schilt 3) Hij die een schild draagt, ridder.’
L 2, 90 (carruca ca)rre vel ploechosse

Enige vertalingen van carruca (Fr. charrue) zijn:
waghen vel plouch vel carre O 217 va
karre wagen ploech Bruss. Hs 19 590, 13 ra
karpe, plech (lees met Van Sterkenburg karre, ploech) H 1045
pluch, wagen B 1017
aratrum (terugvertaling van ploeg), 's-Gravenhage KB 131 F
8, 1 v.

Voor een mogelijke verklaring van ploechosse dient eerst een stap teruggezet.
Cartilago (kraakbeen) wordt in Cop verklaard als ‘harder dan vlees, zachter dan
been’ (durior carne, mollior osse). Deze omschrijving (in het onzijdig: durius carne
mollius osse) wordt ook in andere woordenboeken aangetroffen, in handschriften
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als Mainz I 603 = Dfb. 11, Mainz I 597 = Dfb. 19, Cuyck 15 en in drukken als Exquo
Keulen ca. 1477 (het voorbeeld van druk Zwolle 1479), in Gemmula 1484 en latere
drukken. In H staat cartilago onmiddellijk voor carruca:
H 1045

cartilago.i. durius <carne> sed mollius
osse scilicet knosele

1046

carruca karpe vel plech.

Misschien vond de schrijver van L 2 in zijn voorbeeld
cartilago durius carne sed mollius
carruca karre vel ploech/osse

en vergat, of wist niet, dat osse in overloop stond.

6. De Mera's Brachylogus - - benut in Hildesheim
De Nederlanden beschikten in de latere middeleeuwen op het stuk van latijnse
woordenboeken niet enkel over Europese standaardwerken als die van Papias,
Hugucio, Brito en Johannes van Genua (Catholicon), maar ook over twee inheemse
bewerkingen van Hugucio's Liber Derivationum in de Puericius en de Brachylogus
6
van de Brabander Johannes de Mera.
's Mans herkomst is duidelijk te zien in deze werken; vooral de letter B lijkt wel
7
een Brabantiade. In Puericius geeft De Mera op Brabantia ‘uit liefde tot mijn
geboorteland’ een uitvoerig lovend citaat uit De proprietatibus rerum van mag.
Bartholomaeus (Anglicus) O.F.M. In Brachylogus deriveert De Mera van Brabantia:
Brabantinus, Brabantigena, Brabantinigena, Brabantizo, Brabantinizo, Brabanticola.
Daar blijft het niet bij: Breda, Bruxella, Buscum, en in de C Campinia en het klooster
Camera, elk krijgt zijn stek. Aan belangrijke steden als Brussel en Den Bosch valt
een behandeling ten deel à la Brabantia. De naam Brabantia prijkt ook in artikel Bis
op het woord bigens, in Ducere op dux, in Fluere op flos, in Ge op gens, in Grandis
op grossus, in Uti op couti (de laatste twee in Puericius). Maar ook zonder dat de
naam Brabantia valt worden we herinnerd aan het hart van de Nederlanden, bijv.
als De Mera
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spreekt over schepenbrieven (in artikel Brachos op breve) of schepenklok (op het
woord falerica), begijnhoven (op curtis), of wafel(ijzer) (op gafra).
De eigen inbreng van De Mera als taalgeleerde beperkt zich niet tot Brabantica
en wat hij buiten Hugucio bij andere meesters vond. Hij geeft soms (al dan niet door
misverstand ontstane) woorden die uitsluitend voorkomen (of schijnen voor te komen)
in Brachylogus en in werken die Brachylogus benutten. Ook vermeldt hij van op zich
bekende woorden bijzondere betekenissen. Verderop zullen enige voorbeelden
gegeven worden. Brabander en woordverklaarder gaan hand in hand waar De Mera
van het woord mirica (in het artikel Amarus) opmerkt, dat de Brabanders het soms
8
gebruiken voor heide omdat de Kempen zo heiderijk zijn. Wie het lust kan De Mera
tot vader verklaren van de Latinitas Nederlandica.
Naast Brachylogus (trefwoord en verklaring in het latijn) hebben zich in de
Nederlanden ook woordenboeken ontwikkeld met onmiskenbaar Brachylogische
inslag die meer of minder uitvoerige latijnse verklaringen paren aan min of meer
regelmatige verdietsing. Tot deze om zo te noemen Brachylogiden behoren het
9
10
11
fragment Leiden, het fragment Leuven 2, Wien Oest. NB ser.n. 12 793, en de
12
gedrukte Copiosus (ook Conflatus genoemd).
Brachylogus en Brachylogiden zijn niet enkel in de Nederlanden benut. Er loopt
van de Nederrijn een spoor naar Hildesheim. Daar heeft magister Johannes van
Zanten ( = Xanten) onderricht gegeven en op zijn onderricht gaat, blijkens het
colophon, terug het (hierna Ber genoemde) woordenboek
o

Berlin, SBPK Ms. Theol. Lat. 4 100
o

(a 1426. Rose XIII. II. 3, p. 1165)
waarmee vaak overeenkomt het veel uitvoeriger (hierna Cel genoemde)
13
woordenboek
Celle, Bibl.d. Oberlandesgerichts Ms 10
(zie K. Grubmüller, Voc. Ex quo, p. 39)
Ber en Cel vermelden op het trefwoord Troia dat Xanten klein-Troje (Troia minor)
14
heet. Victor is in Ber en Cel niet alleen een woord dat overwinnaar betekent maar
ook de naam van Xantens heilige martelaar, de gezel van Gereon en Mauricius.
Ber en Cel
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hebben ook een trefwoord Kalcar (est nomen cuiusdam opidi in ducatu Kliuensi Cel,
15
cliuensi Ber)
Tot zover over de Nederrijn. Hildesheim wordt, zoals reeds vermeld, genoemd in
het colophon van Ber; Hildesheim wordt in Ber en in Cel ook genoemd op het
trefwoord obsius, een steensoort ‘zoals men aantreft in de dom van Hildesheim
zuidwaarts “(qualis reperitur in ecclesia hildensemensi - catedrali Cel - versus
meridiem).
Het voorwoord van Ber verklaart dat het onderhavig geschrift getrokken is uit de
leer van erkende meesters, te weten Hugucio en Bracsilogus en andere taalgeleerden
(in presenti libello...ex dictis autenticorum s. hugucionis bracsilogi et aliorum
grammaticorum).
In Ber en Cel wordt op het trefwoord Brachylogus (Bracci- Cel) verklaard dat het
onderhavig boek een uittreksel is uit Brachylogus (ex quo presens liber est extractus
16
- ut est in principio, voegt Ber erbij).
In Ber wordt Brachylogus genoemd op de trefwoorden gurgulio en vacca, in Cel
op de trefwoorden absintos, absinteon, aceo, acetabulum, acrimonia, acupicta,
17
gurgulio en vacca.
Men vindt enige Brabantica uit Brachylogus terug in Ber en Cel:
1. Bigens. Hugucio geeft als voorbeeld van een bigens iemand wiens vader tuscus
(Toskaans) is en wiens moeder franca is. De Mera maakt van de vader een
brabantinus, de moeder blijft franca (maar niet in alle handschriften van Brachylogus:
ze wordt een vlaamse in Brus. II 1079, een zeeuwse in Brus. 981, een hollandse in
Brus. 1450. Teuthonista werkt met cleefsch en gelresch). Ber en Cel handhaven
brabantinus, maar de moeder wordt saxonica (men treft saxonica in Ber en Cel ook
aan op het trefwoord nascio Ber, natio Cel).
2. Buscum...in finibus Brabantie. Buscum komt niet voor in Ber; Cel heeft Barbantie
voor Brabantie.
3. Campi̱nia pars Brabantie. Met het Brachylogus-handschrift van Trier, SB
1131/2047 hebben Ber en Cel de verschrijving Campa̱nia (est quedam provincia
18
scilicet pars Brabantie Cel).
Na deze Brabantica nog enige woorden en verklaringen uit vermoedelijk De Mera's
eigen koker, die overgenomen zijn in Cop en
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(soms) Wien, in Ber en Cel. Tot deze misschien exclusieve Brachylogica behoren
c a p a n t r u m (in artikel Capio) = capanna, een hutteken (Cop), en c u t u r m i t r a
(wel een verbastering van Hugucio's cuturnium, ook cuturmini geschreven, dat wel
een verbastering is van cothurnus, hooghartigheid). Volgens De Mera wordt f o l l i s
soms overdrachtelijk gebruikt voor mamma mulieris; de verklaring is overgenomen
in Cop, Ber en Cel. M i c (h)o l a r i is bij Hugucio (en in het Catholicon; ook, blijkens
de vertaling clappen, in Teuthonista en Gemmula) faḇulari. De Mera las blijkbaar
fam̱ulari; deze verklaring is overgenomen in Cop, Wien en Ber, en vastgespijkerd
in Cel: seruire uel famulari. In het artikel Spargo noemt Hugucio s p a r g e n a =
infaṉṭia (zo ook Catholicon en de beide delen van Teuthonista: kyntheit). De Mera
las blijkbaar infam̱ia, die volgens hem spargena heet wegens de brede spreiding
ervan (quia late spargitur). Deze verklaring is overgenomen in Cop, Ber en Cel;
Wien beperkt zich tot spargena dicitur infamia. In het artikel Rogo, vragen, bidden,
bespreken Hugucio en De Mera r o g u s brand(stapel), zo geheten volgens De Mera
omdat vroeger tijdens de lijkverbranding voor de ziel van de overledene gebeden
werd (quia tempore durationis eius rogabatur olim pro anima mortui). De verklaring
is overgenomen in Cop (ipsius voor eius), Ber en Cel (eius/ipsius ontbreekt). De
verklaring van n a t r i x zwemster (que nat Hug., mulier que nat Cath.) wordt door
De Mera aangevuld met uel que nare scit” of die de kunst van zwemmen verstaat’;
de aanvulling is overgenomen in Cop, Wien, Ber en Cel. In het artikel Moueo
r e m i g o besprekend, komt De Mera (niet Hugucio of Catholicon) met het voorbeeld
remigo Iohannem cum naui ad terram (ik roei Jan met een boot aan land); het
voorbeeld is overgenomen in Cop (in terram), Ber en Cel (de laatste zonder ad/in
terram).
Ber en Cel kunnen dus met zeker recht zeggen (ten dele) getrokken te zijn uit
Brachylogus. Ten dele getrokken uit Brachylogus is nog een ander woordenboek
19
uit het begin van de vijftiende eeuw, dat raakpunten heeft met Ber en Cel, daaronder
een raakpunt, dat, naar het schijnt, een exclusief Brachylogicum is. Het woordenboek
(hierna met Bug aangeduid) is van 1440 tot 1445 in het bezit geweest van Lambert
Eggels, pastoor te Buggenum, en vermaakt aan
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de Kruisheren te Roermond. Bug is in 1914 te Leuven verloren gegaan, maar niet
spoorloos, want onder het hoofd, ‘Nieder-Maas-Glossen’ had in 1830 F.J. Mone er
367 trefwoorden met latijnse verklaringen en/of verdietsingen uit meegedeeld. Enige
vertalingen die Bug gemeen heeft met, naar het lijkt, alleen Ber of alleen Ber en Cel
20
zijn:
acinacium...resynen Ber, rasyn Bug (geen vertaling Cel)
allosa...brecem Ber, en brasem Cel, eyn bresem Bug
gersa...wledermus Ber, en vledermus Cel, eyn vledermues Bug
lucanica...sulte Ber, suelt Bug (andere vertaling Cel)

Het bewuste exclusieve Brachylogicum is classicularius. In het artikel Calon geeft
Hugucio als afleiding van classis: classicarius pro rectore qui nautis imperat, en als
afleiding van classicum: classarius (maar hiervoor is in de handschriften van Hugucio
ook classicarius ingeslopen, bijv. Melk cod. 564, 35 ra) tubicen proprie militum. Het
Catholicon volgt Hugucio, Teuthonista volgt het Catholicon:
Classarius. basuynen bleser der ritterschap
Classitarius. gebieder aeuer die schypluden.

Bij De Mera is in het artikel Calon classicarius (afleiding van classis) uitgebreid tot
classicu̱ḻarius proreta ( = stuurman). Cop heeft classicularius proreta de stierman,
Wien classicalarius (met een v boven de tweede a) die stierman. Het is niet bij een
verbastering van het trefwoord gebleven; ook de verklaring proreta (in afkorting
reta) heeft letsel opgelopen in Ber Cel en Bug:
Ber classicularius

pirata

teutonice eyn see rouer

Cel

pirata

en ze rouer

Bug

eyn serouer

Adres van de auteur:
Louiseweg 7
6523 NA Nijmegen

Eindnoten:
1 Leuvense Bijdragen 71 (1982), 393-426.
2 TNTL 98 (1982), 273-286.
3 L 2 wordt aangehaald naar de fragmenten, waarvan door het Archief van de UB Leuven welwillend
een microfilm verschaft is. De telling is naar de editio princeps van F. Claes.
4 Dezelfde voortijdige -ṟ- wordt aangetroffen in scalus keṟskorf H 7641 en in cartellum een kaeṟskorff
Gemmula 1484.
5 TNTL 94 (1978), 161-163. L 2 en M hebben een niet gebruikelijke vertaling gemeen voor dotare:
verpanden L 2, 222, vorpanden etiam gheuen M 19 va.
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6 Voor de handschriften zie G. Powitz, ‘Johannes de Mera, ein Brabanter Lexikograph des 14.
Jahrhunderts’, Mittellateinisches Jahrbuch XIII, 204-216. Aanvullingen: Brussel 1450, Brussel
981, Salzburg M. II 100.
7 Ook te vinden in Copiosus en in Antw., Pl.-M. 97.
8 Et brabantini pro thimo hoc vocabulum quandoque accipiunt cum thimus in campinia plurimum
abundat.
9 Zie Van Sterkenburg, Glos. Harl., diss. Nijmegen 1975, p. 134.
10 Zie F. Claes, in Leuvense Bijdragen 71 (1982), p. 393-426.
11 Zie Van St., p. 163-166.
12 Zie Van St., p. 155-156.
13 Cel f. 110 vb vermeldt Magnopolensis teutonice mekelenborch.
14 Zie Eugen Gerritz, Troia sive Xantum, Beiträge zur Geschichte einer niederrheinischen Stadt,
Xanten am Rhein 1964.
15 Een derde woordenboek dat aan Kalkar een plaats inruimt is Erfurt, Wiss. Bibl., Amplon. Q 28
(1) f. 1-77 rb uit 1383 (a). Opmerkelijk daarin zijn onder meer de niet gebruikelijke trefwoorden
Hannonia (talis terra teutonice dicitur Hennengou, f. 29 vc) en Zewellus (proprium nomen viri,
f. 77 rb). Met Zewellus zal bedoeld zijn een telg uit het adellijk geslacht dat heet naar het ridderslot
Zevel (Zevell, Zievel, Tzievel) bij Euskirchen. Aan een Goswin van Zevel werd door de stad
Aken de erewijn toegereikt in 1344 en in 1376 (b). De jonkers Goswin en Arnold van Zevel,
roofridders, moesten zich overgeven in 1354 met zevenenveertig rotgezellen aan de in het
geweer gekomen Akenaren. (c). De Zevels zouden, zo weet Gelenius te melden, afstammen
van Claudius Civilis (d). Naar de Nederrijn wijst in Q 28 het trefwoord Kalkar (waarbij het woord
calcar = spoor is ingelijfd):
Kalkar spare vel quedam ciuitas, f. 34 vb.
Hier zij nog gewezen op een woord uit Deventer bescheiden van de veertiende eeuw (Buitenrust
Hettema, Oude Glossen, p. 133; MNW VII 2518), swelhals (zwel-, swelle-), ‘naam van een
vaartuig op den IJsel en misschien ook elders’ (MNW). Dit woord wordt in het woordenboek Q
28 aangetroffen als vertaling van phaselus (een schip):
phaselus s w e e l h a l s , f. 51 ra.

16
17

18

19

20

(a) Zie W. Schum, Beschr. Verz. der Amplonianischen Handschriftensammlung zu Erfurt, Berlin
1887, p. 307; nr. 4 van Q. 28, f. 79-105 v, een lexicalisch werk, is in 1362 geschreven door
Henricus Duseborch.
(b) Zie ADB 45, 137.
(c) Zie Eiflia Illustrata oder geographische und historische Beschreibung der Eifel von Johann
Friedrich Schannat. Aus dem lateinischen Manuscripte übersezt; mit Anmerkungen und Zusätzen
bereichert und herausgegeben von Georg Baersch, Des zweiten Bandes zweite Abtheilung,
Trier 1844, p. 466-468. Vgl. A. Fahne, Gesch. der Köln., Jülich. u. Bergischen Geschlechter in
Stammtafeln, Wappen, Siegeln und Urkunden, I. Köln und Bonn 1848, p. 463.
(d) Zie Eifl. Illustr. p. 469.
Een groep handschriften van Brevilogus heeft het trefwoord Brachylogus (Braxi- etc.) als titel
van een woordenboek.
In het woordenboek uit het Sko-klooster (Stockholm, Rijksarch. Hs E 8633) wordt Brachylogus
genoemd op de trefwoorden absinthos, absintheon, aceo, acetabulum, achidus, acupicta. Dan
gaat het woordenboek over op Hugucio, en wel een Hugucio uit de groep Duitse
Hugucio-handschriften (met krasse varianten) waarvan een voorlopige lijst geboden wordt in
TNTL 100 (1984), p. 24-28.
Bruxella draagt in Brachylogus de drievoudige kroon nobilissima, ditissima, fontanosissima (in
fr. Leiden, Cop en Wien overgenomen en verdietst ‘brusele’; in Wien is ditissima weggevallen).
Bruxella is trefwoord in een deel van de Brevilogus-handschriften en heet daar ditissima in
Brabantia. Zo wordt Bruxella ook gekenmerkt, maar met toevoeging van de dietse naam, in Ber
(Bruxcilla- bresel), Cel (Bruxella- bructzel) en in een verrijkte Exquo van de Nederrijn (Roma,
Vat. Lat. 10 049, zie TNTL 100 (1984, p. 18-21) die in de verdietsing uitglijdt (Bruxella-brugge).
Zie Quellen und Forschungen zur Geschichte der teutschen Literatur und Sprache, zum erstenmal
herausgegeben von F.J. Mone, Erster Band, Aachen und Leipzig 1830, p. 300-310; zie ook Van
St., p. 139-141.
Bug heeft met Ber en Cel (maar niet met Ber en Cel alleen) gemeen
trajectum inferius, vterecht.
trajectum superius, mastrech.
(in Ber vncrech en mastrecht, in Cel vtrecht en mastrech). In Brachylogus komt Traiectum noch
op iacio noch op tra-voor, en dat is zo gebleven in Cop en Wien, ofschoon Cop bijkans een
brabants-mosaanse bewerking van Brachylogus te noemen is, met verwijzingen naar Luik (op
citatorius, dyochesis, data) en naar Maastricht (op patronus naar de Servaas, op plebania naar
de St. Jan) en met de trotse streeknaam Mosigena voor Maselendere (ook in Wien en Antw.,
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Pl.-M. 97). De beide steden Traiectum, met verkreukeling in de dietse namen, zijn al gekoppeld
in het woordenboek van de Straatsburger Jacob Twinger en dat van Niger Abbas (uit Lotharingen).
De Teuthonista, R 9 vb, koppelt ze aldus:
Tricht en stat Traiectum superius
vTricht en stat. Traiectum inferius.
Zie K. Grubmüller, Voc. Ex quo, München 1967, 56-61 voor Twinger, 39a.4 en 56a.1 voor Niger
Abbas. - Ber en Cel noemen (met een groep handschriften van Brevilogus) de Maas de rivier
iuxta (circa) Traiectum superius.
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J.M. van der Horst en M.J. van der Wal
Een repliek
Inleiding
Ons artikel ‘Negatieverschijnselen en woordvolgorde in de geschiedenis van het
Nederlands’, in TNTL 1979, heeft aanleiding gegeven tot verschillende reakties: A.
de Meersman, ‘Ontkenningen in ouder Nederlands’ (Studia Germanica Gandensia
XXI (1980/81), 5-14); K. Burridge, ‘On the development of negation and related
changes in middle Dutch’ (Dutch Crossing 1982, Dec. 31-73). En nu dus De Haan
en Weerman 1984, ‘Taaltypologie, taalverandering en mogelijke grammatica's: het
middelnederlandse en’.
De Haan en Weerman hebben vanuit theoretisch oogpunt ernstige kritiek op ons
onderzoek naar negatie. Het is een transformationeel-generatief oogpunt. Zij
vervangen onze diachrone verklaring van de verschijnselen niet door een andere,
maar zeggen dat de onze een ‘in termen van de generatieve taalkunde onmogelijke
grammatica’ impliceert, en geven vervolgens schetsmatig en speculatief een weg
aan waarlangs misschien een alternatief gevonden kan worden. Op hùn artikel willen
wij hier in de eerste plaats reageren. Daarbij zijn we in de gelegenheid tevens op
een enkel punt uit de publikaties van De Meersman en Burridge in te gaan.
Bovenal moet een en ander rechtgezet worden omtrent het begrip observatie (§
1). Daarna gaan we in op frequentie en de behandeling van clisisgevallen (§ 2), het
corpus (§ 3) en verklaringen (§ 4).

1. Observatie
Als uitgangspunt voor ons betoog kiezen we noot 2 uit het artikel van De Haan en
Weerman:
‘In generatief historisch onderzoek vindt theorie-constructie plaats niet
middels corpus-beschrijving, maar op basis van theorie-
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gestuurde waarneming van taaluitingen uit de overgeleverde teksten,
onder de veronderstelling dat deze taaluitingen welgevormd zijn.’
In de eerste plaats moet vastgesteld worden, dat theorie-constructie (theorie in
de methodologische betekenis van het woord, zoals ook De Haan en Weerman
deze term gebruiken) nooit middels corpusbeschrijving geschiedt; niet in generatief
historisch onderzoek en niet elders. We hebben hier dus niet te maken met iets
specifieks van generatief historisch onderzoek, maar met iets wat besloten ligt in
de gedefinieerde betekenis van theorie, theorie-constructie, corpus en
corpusbeschrijving. Er is niet een tegenstelling tussen twee soorten
theorieconstructie, zoals deze voetnoot zou kunnen suggereren, de ene middels
corpusbeschrijving en de andere op basis van theorie-gestuurde waarneming.
Evenmin zou het juist zijn om van twee soorten waarneming te spreken: enerzijds
corpuswaarneming en anderzijds theorie-gestuurde waarneming. Alle waarneming
gebeurt vanuit een complex van vooronderstellingen, vanuit bepaalde verwachtingen,
vanuit een bepaalde gerichte belangstelling, kortom, is ‘theorie-gestuurd’, al zijn er
goede en slechte theorieën.
Bij sommige sterk in methodologie geïnteresseerde linguïsten wordt echter voor
twee soorten observatie gehouden wat in feite verschillend gemotiveerde observatie
is. Men kan inderdaad ruwweg twee motieven tot observatie onderscheiden. Men
kan observaties doen teneinde feiten vast te stellen die onmiddellijk moeten dienen
als toetssteen voor een reeds voorhanden theorie. Het is dan meestal de ontwikkeling
van de theorie die in een bepaald stadium om toetsing vraagt van bepaalde
hypotheses. De voortgang van de theorie-constructie bepaalt de gerichte
belangstelling voor specifieke verschijnselen, zij maakt uit wat op een bepaald
moment een zinvolle observatie is en wat niet. Maar een ander motief tot observatie
kan zijn feiten vast te stellen om zichzelfswille of in afwachting (en ter stimulering)
van toekomstige theorieën. Dit alles is wel bepalend voor de keuze van wat men
observeren gaat, maar niet voor de aard van de observatie want die is wezenlijk
dezelfde. Wanneer men met de term theorie-gestuurde waarneming tegenover
niet-theorie-
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gestuurde waarneming op dìt onderscheid zou doelen, is het voor observaties als
zodanig een zinloze onderscheiding.
In de praktijk zijn deze motieven dikwijls minder onderscheiden dan op papier.
Observatie zonder enige hypothese, hoe vaag ook, komt niet voor. En een door
theorie gedicteerde belangstelling levert dikwijls observaties op die langer meegaan
dan die theorie zelf.
Elke waarneming van vroegere taalfasen, al of niet theorie-gemotiveerd, behoeft
teksten. De afwezigheid van native-speakers als informant, de afwezigheid van
‘eigen’ kennis op het niveau van de taalgebruiker van een vroegere taalfase, dwingen
tot gebruikmaking van teksten. Het enige alternatief is stopzetting van het onderzoek.
Wie dat niet wenst, zal teksten moeten gebruiken. De teksten die voor de waarneming
gebruikt worden, noemt men doorgaans het ‘corpus’. Elke waarneming van vroegere
taalfasen maakt dus gebruik van een corpus. Ook op dit punt is er geen sprake van
een tegenstelling tussen theorie-gestuurde waarneming en corpuswaarneming: in
de historische taalkunde is alle waarneming corpuswaarneming.
In De nieuwe taalgids is enige jaren geleden een discussie gevoerd over
1
waarnemen, die overigens zonder duidelijke uitkomst gestopt is . Wij kiezen thans
geen positie. Wèl willen we opmerken dat corpusfeiten enerzijds en
grammatikaliteitsoordelen en intuïties anderzijds op verschillend niveau feit zijn.
Ook hier ligt o.i. niet een tegenstelling tussen een generatieve wijze van observeren
en een niet-generatieve wijze. Er is wel de tegenstelling tussen een als moedertaal
gekende taal en een historische taal. Dit verschil maakt dat aan de moedertaallinguïst
een tweede domein aan feiten ter beschikking staat, namelijk dat van de
grammatikaliteitsoordelen en de intuïties, wat de historisch taalkundige ontbeert.
Of men zich, zoals Kerstens en Sturm willen, bij moedertaalstudie tot dat tweede
domein moet beperken, danwel ook of zelfs uitsluitend het soort feiten dat een
corpus oplevert moet onderzoeken, daarover spreken wij ons hier niet uit. Thans is
enkel van belang dat in de historische taalkunde dat tweede domein ontbreekt, en
dat bijgevolg alle observatie corpuswaarneming is, en dat dit ‘feiten’ oplevert die
niet op één lijn gesteld mogen worden met het soort feiten dat grammatika-
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liteitsoordelen en intuïties zijn. Wij hebben de indruk, dat generatief historisch
taalkundigen, gebruik makende van ouder en/of niet-generatief grammatikaal werk,
nogal eens de daarin geformuleerde ‘feiten’ nemen als waren het
grammatikaliteitsoordelen en intuïties.
Samenvattend: er is geen tegenstelling tussen theorie-gestuurde waarneming en
corpuswaarneming want alle waarneming is theorie-gestuurd en in de historische
taalkunde ook corpuswaarneming. De motieven voor waarneming zijn voor de
waarneming als zodanig van geen belang. Het beste bewijs voor die
motief-onafhankelijke waarde van waarnemingen, in een discussie met generatief
historisch taalkundigen, is wellicht dat de generatieve historische taalkunde, niet
uitblinkend door nieuwe observaties, veelal als feit neemt de observaties van
vroegere linguïsten, wier waarneming door andere theorieën gestuurd werd dan de
hunne.
Interessanter is de vraag door welke theorie men zich bij zijn observaties laat
leiden. Ons standpunt is dat een goeddeels onbekende taal zoals het
middelnederlands, liefst met een minimum aan theorie moet waargenomen worden
(zonder theorie). En ons argument daarvoor is, dat de minst-theoretisch beladen
observaties doorgaans het langste meegaan. Wij achten dit een respektabel
uitgangspunt en gegeven de stand van de hedendaagse linguïstiek voor de studie
van het middelnederlands zelfs het verstandigste uitgangspunt. Hetgeen niet
wegneemt dat andere benaderingen interessant kunnen zijn. Al moeten we daarbij
aantekenen dat wie, zoals De Haan en Weerman, werkt vanuit een theorie die er
eigenlijk nog niet is (zie Lightfoot, passim) en waarvan de aanzetten iedere drie jaar
grondig gewijzigd worden, er goed aan zou doen voorzichtig(er) te wezen met
spreken van onmogelijke grammatika's.
Zonder er hier omstandig op in te gaan, willen we toch iets zeggen over dat
genoemde minimum aan theorie dat òns uitgangspunt bij observeren is. Het is
volstrekt niet origineel of uitzonderlijk, maar veeleer bijna een communis opinio.
Talen bestaan zoal niet geheel, dan toch voor een groot deel, uit taaltekens,
eenheden van vorm en betekenis, geenszins beperkt tot woorden en morfemen.
Wat in een gegeven taal zoal een vorm kan zijn, staat niet bij voor-
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baat vast maar wordt empirisch vastgesteld. Dit geldt ook voor wat er zoal een
betekenis kan zijn. Het zal duidelijk zijn dat observatie ook in onze ogen allerminst
een simpel ‘kijken naar’ is of eenvoudig ‘registreren’. Vorm noch betekenis zijn direkt
gegeven, maar als duo de vrucht van analyse, en ze hebben als zodanig de status
van hypothese. Bij talen uit het verleden zullen de vormen (of wat daarvoor gehouden
wordt) het uitgangspunt moeten zijn. In de praktijk doen zich dan drie soorten
‘vorm’-verschillen voor: 1. vormverschillen in wier distributie we (vooralsnog?) geen
regelmaat kunnen ontdekken (bv. mnl. ge- en ghe-); 2. vormverschillen in wier
distributie we wèl regelmaat kunnen ontdekken, doch zonder dat we er (vooralsnog?)
een daarmee correlerend betekenisverschil kunnen postuleren (bv. verbogen vs.
onverbogen adjektief); 3. vormverschillen die gepaard gaan met aantoonbaar
betekenisverschil (bv. aanwezigheid van niet vs. afwezigheid). De opposities
en...niet/niks, en...niet/en, en/niks en niet/niks behoren zonder twijfel tot de derde
soort. De oppositie en...niet/niet daarentegen leek tot de eerste soort te behoren,
maar ons onderzoek wijst uit dat het hoogstwaarschijnlijk tot de tweede soort behoort.
Elke verder uitgewerkte theorie, generatief of niet-generatief, synchronisch of
diachronisch, die te maken krijgt met negatie in het Middelnederlands, zal op dit
punt toch moeten weten hoe het met niet gesteld is.
Het is, met welke theorie men ook werkt, verstandig feiten en verklaringen zoveel
mogelijk gescheiden te houden. De Haan en Weerman zijn, getuige hun
paragraafindeling (4.1. en 4.2.) in dit opzicht van goede wille, maar struikelen
desondanks. Op blz. 162 lijken hun bezwaren zich te richten tegen onze verklaring,
maar op blz. 182 wordt gezegd dat wij ‘...verkeerde observaties hebben gedaan’.
Over onze verklaring spreken we straks, nu eerst verder over observaties. Als we
hen goed begrijpen, past namelijk niet alleen onze verklaring niet in hun theorie (dat
spreekt vanzelf), maar deugen ook onze observaties niet. Er zijn vanuit de
generatieve taalkunde bezien, onwelgevallige feiten onder. Nu is het gangbaar om
te zeggen dat een theorie bepaalde feiten verbiedt, maar men mag deze uitspraak
niet zo opvatten dat ze er dan ook niet zijn. Er bestaat ook zoiets als theorie-gestuurd
negeren van feiten. Zolang
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namelijk niet aangetoond is dat ons corpus te klein of te weinig representatief is,
houden we de uitkomsten onzer observaties voor feiten. Een enkele sneer is
onvoldoende om een omvangrijk en geschakeerd corpus te diskwalificeren. Ook
als onze verklaring voor de waargenomen verschijnselen onjuist zou blijken te zijn
(daarover straks), dan blijven toch die observaties overeind, en zullen andere
verklaringen en theorieën diezelfde feiten moeten verklaren, maar dan beter.
Een belangrijk bezwaar tegen de reaktie van De Haan en Weerman is nu als volgt
samen te vatten: waar (hun) theorie en (onze) observaties botsen, worden de
observaties genegeerd of wordt het corpus zonder goede argumenten gewantrouwd.
Zo komt het dédain van vele generatief historisch taalkundigen voor
corpuswaarneming in een opmerkelijk licht te staan. Terwijl toch algemeen bekend
is uit de geschiedenis van de wetenschap, dat juist het onwelgevallige feit kan leiden
tot theoretische vernieuwing en doorbraak.

2. De beschrijving: mogelijkheden versus frequenties en de behandeling
van clisisgevallen
De Haan en Weerman menen te konstateren dat wij frequenties bijzonder belangrijk
vinden en dat wij nauwelijks aandacht hebben voor mogelijkheden - dat uiteraard
in scherpe tegenstelling tot generatief taalkundigen. Lezing van ons artikel laat zien
dat die konstatering niet juist is. Wij stellen allereerst de negatiemogelijkheden in
het Mnl. vast: 1) de enkele preverbale ontkenning en; 2) de tweeledige ontkenning
en...niet/niet...en; 3) de enkele postverbale ontkenning niet. Die mogelijkheden zijn
in andere fasen van het Nederlands niet alle aanwezig: het Onl. kent slechts de
eerste, het huidige Nederlands slechts de laatste mogelijkheid. Er zijn dus vanaf
het Onl. mogelijkheden bijgekomen en ook weer mogelijkheden verdwenen. Het
interesseert ons hoe en wanneer die veranderingen zich in de taal hebben voltrokken.
We onderzoeken dat veranderingsproces aan de hand van een corpus teksten. We
hechten daarbij niet zeer aan absolute getallen of aan frequenties; het gaat ons
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om de globale indikaties, zoals ook blijkt uit de gehanteerde beschrijvende
terminologie (vgl. een bepaalde mogelijkheid is zeldzaam, komt vaak of vrijwel altijd
2
voor . De frequentieaanduidingen zijn een hulpmiddel om het diachrone
veranderingsproces in grote lijnen in kaart te brengen.
Bij het onderzoek hebben wij clisisgevallen van het type men liete mi niet ontgaen
opgevat als, en dus ook ondergebracht bij, de tweeledige ontkenning. De Haan en
Weerman en ook Burridge menen dat wij uitgaande van het gegeven dat en aan
de oppervlakte ontbreekt, deze gevallen hadden moeten indelen bij de enkele
postverbale ontkenning. Onze critici zien blijkbaar niet dat juist hùn voorstel terecht
kritiek zou uitlokken. De indeling wordt hier dwingend bepaald door datgene wat
men wil aantonen. Grammatika's van het Mnl. wekken de indruk dat de tweeledige
ontkenning voor die periode regel is, terwijl in bepaalde gevallen ook nog het enkele
en kan optreden. Wij willen laten zien dat al in het Mnl. wel degelijk de mogelijkheid
van het enkele niet aanwezig is. M.a.w. dat het proces en...niet → niet al in het Mnl.
zichtbaar is. Om dat aan te tonen moeten we onverdachte voorbeelden als
bewijsmateriaal aanvoeren, en dat zijn slechts de niet-gevallen waarin beslist niet
aan clisis gedacht kan worden! Zouden wij de clisisgevallen onderbrengen bij de
niet-kategorie, dan zou men ons terecht kunnen verwijten de feiten naar onze hand
gezet te hebben. Door ze als tweeledige ontkenningen te zien, hebben we met
onverdacht materiaal het voorkomen van het enkele niet in het Mnl. duidelijk gemaakt.

3. Het corpus
Aan hun onjuiste veronderstellingen over onze houding t.o.v. frequenties en
mogelijkheden koppelen De Haan en Weerman een niet nader uitgewerkte opmerking
over het door ons gebruikte corpus: ‘Anders dan in onderzoek waar het er om gaat
wat mogelijk Middelnederlands, 16de-eeuws, en 17de eeuws is, is in onderzoek
waar frequenties een rol spelen, de waarde van de beschrijving in hoge mate
afhankelijk van de representativiteit van de gekozen teksten ten opzichte van de
bedoelde taalstadia’ (168).
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Er wordt niet aangegeven in welk opzicht ons corpus niet zou voldoen. Het corpus
komt ook aan de orde bij De Meersman en Burridge, die bezwaren tegen onze keus
van teksten naar voren brengen. Beiden zien problemen i.v.m. het voornamelijk
gebruiken van poëzie. Burridge geeft indirekt te kennen dat poëzie gekunsteld zou
zijn, wat een vertekening van het beeld zou veroorzaken. Volgens De Meersman
ligt het voor de hand ‘dat in poëzie terwille van het zinsritme e.d. en soms weg zal
vallen, zeker als voor de schrijver zowel en als en...niet mogelijk zijn’ (De Meersman
6/7). Wat deze laatste opmerking betreft: wij menen dat wegval van en zeker niet
voor de hand ligt en dat het gebonden is aan de bestaande mogelijkheden. Wanneer
in een bepaalde taalfase en als zinsnegatie funktioneert, is wegval van en, al zou
het vereist worden door het zinsritme, beslist niet mogelijk: de ontkende zin zou
gelijk worden aan de bevestigende. Wanneer de tweeledige ontkenning regel is
(met al of niet het enkele en als alternatief), dan is het wegvallen van en ook niet
mogelijk: niet zou in die fase niet ‘herkend’ worden als zinsnegatie; de zinsnegatie
is het element en...niet als geheel. Van eventuele mogelijke wegval van en in poëzie
valt pas te spreken wanneer de mogelijkheid om d.m.v. niet de zin te ontkennen,
bestaat (naast de tweeledige ontkenning). Er is dus een andere uitgangssituatie
vereist dan die door De Meersman wordt verondersteld. Wanneer we echter van
de juiste situatie uitgaan (en...niet als mogelijkheid naast niet) en we onderzoeken
teksten om zicht te krijgen op het veranderingsproces, leveren poëzieteksten ons
dan een vertekend beeld op? Tegenover de veronderstelling dat om redenen eigen
aan poëzie de nieuwe mogelijkheid niet vaker zou voorkomen, kan men net zo goed
de bewering plaatsen dat in poëzie juist de oude mogelijkheid vaker gehandhaafd
zal blijven. Zinsritme e.d. kan nu eens een lettergreep minder dan weer een
3
lettergreep meer vereisen .
Het wantrouwen t.o.v. poëzieteksten berust o.i. op een vooroordeel. Men overschat
over het algemeen het afwijkende van poëzie sterk en denkt een bevestiging van
die vooronderstelling te vinden in een vergelijking van Mnl. poëzie- en prozateksten
uit een zelfde periode. Daarbij gaat men voorbij aan het feit dat een prozatekst uit
de 13de eeuw niet zomaar gelijkgesteld kan worden met een
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poëzietekst waarvan het handschrift gedateerd is als 13de-eeuws, maar waarvan
het taaleigen veel verder in de tijd teruggaat. Men ziet bovendien poëzie als de
gekunstelde, gestileerde vorm tegenover het niet of veel minder gekunstelde proza.
Van deze visie, die in zijn algemeenheid zeker niet juist is, is het nog maar zeer de
vraag of zij van toepassing is op het Mnl. materiaal. De Meersman en Burridge
menen dat ons corpus ook in kwantitatief opzicht niet geheel voldoet: de omvang
van elk geëxcerpeerd tekstgedeelte zou te klein zijn (vgl. De Meerman 7 en Burridge
54). Wij delen hun bezwaren niet: zou het beter zijn weinig grote tekstgehelen te
excerperen dan vele kleinere? Er zijn door ons immers geen gevolgtrekkingen
gemaakt op grond van gegevens uit één bepaald werk.
4
Wij hebben indertijd bewust het materiaal niet uitgesplitst naar dialekten . Wij
menen dat de tendens van enkele preverbale via tweeledige naar postverbale
negatie, in de verschillende dialekten en zelfs in verscheidene talen dezelfde is. De
snelheid waarmee die ontwikkeling zich voltrekt kan per dialekt of per taal verschillend
zijn. Dat kan men per dialekt gaan bestuderen. Regionale verschillen blijken de
belangstelling van zowel Burridge als De Meersman te hebben; wij waren daar in
ons artikel niet op gericht.

4. De typologische benadering en de verklaring
Bij onze verklaring van de negatieverschijnselen speelt op twee punten de
typologische benadering een rol: het vaster worden van de woordvolgorde zou het
voorkomen van niet i.p.v. de tweeledige ontkenning bepaald hebben, terwijl wij
daarnaast ook de verandering van preverbale negatie naar postverbale negatie in
verband brengen met een veranderend taaltype, nl. van OV naar VO. T.a.v. het
laatste zijn bij ons aarzelingen ontstaan: de plaats van een zelfstandig onverbogen
5
negatie-element blijkt in veel talen preverbaal te zijn; dit ongeacht het taaltype . In
dat licht bezien is het niet meer zo zeker dat een wijziging in het negatie-element
samenhangt met een veranderend taaltype.
De Haan & Weerman zien in het algemeen niets in een typologische benadering
van taalverandering. Ze leveren uitgebreid kritiek
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op onze verklaring van de negatieontwikkeling, met name op het vaster worden van
de woordvolgorde als bepalende faktor voor het weglaten van en. Zij stellen daar
tegenover dat en een onzelfstandig element is (een zelfstandig element en zou
slechts moeizaam te verantwoorden zijn met de thans gehanteerde generatieve
regels) en dat men bij en te maken heeft met een morfologisch negatieprocédé. Die
veronderstelling vraagt natuurlijk om diepgaande bestudering van de feiten en een
nadere uitwerking van diverse kriteria: het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of
6
men met een morfologisch dan wel syntaktisch negatieprocédé te maken heeft .
Vooralsnog is het hoogst onzeker of en zich als prefix laat behandelen en of
derhalve de overgang van en naar niet als de overgang van een affixnegatiesysteem
naar een adverbiaal negatiesysteem gezien moet worden. Aan de suggestie van
De Haan en Weerman dat clisis de wegval van en in gang gezet zou hebben, twijfelen
7
we bovendien, gezien onze gegevens, zeer .
We blijven voorlopig bij onze verklaring; het alternatief is vaag en verre van
probleemloos. Wij wijzen er nog op dat iedere verklaring in elk geval met een paar
zaken rekening zal moeten houden: met het feit dat de wegval van en aanvankelijk
slechts in bepaalde zinstypen plaatsvindt èn met de parallellie van het verschijnsel
in verschillende talen. Het vaster worden van de woordvolgorde kan beide feiten
verklaren, terwijl gegevens uit verschillende dialekten bovendien wijzen op een
relatie tussen handhaving van de tweeledige negatie en het ontbreken van bepaalde
vaste woordvolgordepatronen (vgl. Burridge 56).
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Eindnoten:
1 Zie Nieuwe Taalgids 74 (1981), 149-175.
2 Vgl. ook de relativerende opmerking in noot 13, p. 14 van ons artikel. In dat licht bezien hadden
we de frequentiegetallen voor de 16de eeuw, die in de noten staan vermeld, beter geheel
achterwege kunnen laten. We zouden in elk geval niet aan de kritiek tegemoet willen komen
door ook cijfers voor het Mnl. te verstrekken (zie De Haan en Weerman 168, Burridge 40, De
Meersman 7).
3 Het zal overigens duidelijk zijn dat een ‘auteur’ meerdere middelen ter beschikking staan om tot
één lettergreep meer of minder te komen. Eén ervan is uiteraard (zichtbare of onzichtbare) clisis.
4 We hebben overigens wel gewezen op frappante verschillen tussen Noord en Zuid in de 16de
en 17de eeuw, wat overeen blijkt te komen met de bevindingen van De Meersman voor het
Vlaams en Burridge voor het Brabants.
5 Vgl. Östen Dahl, ‘Typology of sentence negation’, Linguistics 17 (1979), 79-106. Zie voor de
preverbale tendens p. 91. Op p. 94 overigens óók de konstatering dat de ‘tendency towards
preverbal placement of Neg is particularly strong in SOV languages.’
6 Zelfs voor hedendaagse talen zoals b.v. het Pools, blijkt dat lastig te zijn, getuige Dahl (1979:82/4),
laat staan voor oudere fasen van talen.
7 Burridge ziet, overigens naast de belangrijke faktor van de vaster wordende woordvolgorde, ook
de fonetische omgeving als een stimulerende faktor voor de wegval van en. Haar opmerking
over de bijzin (deletie van en zou meestal voorkomen bij de volgorde infinitief + en + pv) klopt
niet met onze gegevens. Deletie van en in de bijzin treedt in onze gegevens steeds op, wanneer
niet aan clisis gedacht kan worden: nl. bij de volgorde pv + infinitief.
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Boekbeoordelingen
Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen
1916 en 1932. Reflex, Utrecht 1982. 138 pp. en 14 ills. Reeks: Reflecties
op Letterkunde, 3 b. ISBN 90 6322 504 0. Prijs ƒ 25, -.
Dit boek, op de rug aangeduid als nummer 3 b, vormt de eerst verschenen aflevering
van een op 9 delen geplande reeks, die onder redactie staat van R.L.K. Fokkema.
‘De delen van de reeks Reflecties op Letterkunde’, staat er in de redactionele
verklaring, ‘beschrijven voornamelijk op basis van auteursuitspraken
literatuuropvattingen van Nederlandse dichters en schrijvers sinds 1880. Aan de
reeks ligt de idee ten grondslag dat kennis van de literatuuropvattingen die in een
bepaalde periode domineren, een bijdrage levert tot een beter begrip van de romans
en gedichten die in een tijdvak verschijnen. Inzicht in de wisseling der
literatuurconcepties van opeenvolgende perioden vormt een eerste aanzet tot
relativering van het begrip literatuur. Deze kennis en dit inzicht kunnen vervolgens
een hulp bieden aan lezers in het algemeen en studerenden in het bijzonder bij hun
lectuur van verschillende soorten literatuur.’ ‘Dat Reflecties op Letterkunde de
beschrijving van literatuurconcepties centraal stelt en zijdelings ingaat op het
probleem der periodisering, betekent niet dat de delen van de reeks in de uitwerking
van de opzet uniform zijn: daarvoor zijn de literaire vraagstukken in de verschillende
perioden te verscheiden en is ook het feitenmateriaal te ongelijksoortig. Wel streven
de medewerkers aan de reeks naar een zo bevattelijk mogelijke weergave van de
belangrijkste opvattingen en discussies die het literaire aanzien van een tijdvak
hebben bepaald.’ (p. 7-8).
Naar mijn mening moet een reeks met de hierboven aangeduide literair-historische
opzet in principe als een aanwinst beschouwd worden voor degenen die als student
of docent betrokken zijn bij het onderwijs in de Nederlandse letterkunde: te meer
omdat het
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met name bij de meer moderne literatuurgeschiedenis vaak heel moeilijk is om in
kort bestek een goed overzicht te krijgen van hetgeen auteurs naar voren hebben
gebracht over aard en functie van de literatuur, werk van oudere voorgangers,
eigentijdse tendenzen, enzovoorts. Dit geldt zonder meer t.a.v. de opvattingen inzake
het verhalend proza tijdens het interbellum: het onderwerp van dit deel uit de nieuwe
reeks. Wie geen tijd en gelegenheid had om zelf het materiaal te verzamelen, moest
zich tevreden stellen met een handvol gegevens in Oversteegens Vorm of vent of
terugvallen op Tazelaars zeer voorlopige en tendentieuze studie uit 1935 over het
proza der nieuwe zakelijkheid. Men mag Anten er dankbaar voor zijn, dat hij veel
materiaal op een overzichtelijke wijze bijeen heeft gebracht en van toelichtend
commentaar voorzien: het resultaat van langdurig eigen onderzoek, dat recht heeft
op een bespreking in dit tijdschrift.
Bij zijn behandeling van de periode van ± 1916 tot ± 1932 heeft Anten zich
beperkingen opgelegd; het is hem hoofdzakelijk te doen geweest om uitspraken
van enkele jongere (Noordnederlandse) auteurs waarin de prozavernieuwing centraal
staat: vooral te vinden in de tijdschriften Het Getij, De Vrije Bladen, Forum en De
Stijl. Op een dergelijke, niet erg precieze afbakening van de verwerkte stof is kritiek
mogelijk, terwijl men zich ook kan afvragen of de getrokken cirkel niet wat te klein
is. Zelf vind ik het bij voorbeeld jammer, dat Den Gulden Winckel (op enkele vroege
artikelen van Van Wessem na) buiten beschouwing is gebleven, omdat juist in dat
tijdschrift veel aanvullende gegevens te vinden zijn over de denkbeelden van de
zgn. generatie van 1918; en aan de hand van een figuur als Du Perron (men denke
aan zijn Cahiers, zijn brieven, enz.) zou gemakkelijk aan te tonen zijn, dat men veel
wetenswaardigheden mist als de aandacht al te exclusief uitgaat naar de bekendste
literaire tijdschriften. Daar staat dan weer tegenover, dat de Erts-almanakken en de
artikelen van Van Vriesland uit de N.R.C. (overigens ten onrechte zonder meer
geciteerd naar Onderzoek en vertoog) wél bekeken zijn. Het meest reële lijkt mij
dat men er begrip voor opbrengt, dat Anten enigszins pragmatisch te werk is gegaan
bij het schetsen van een samenhangend beeld en keuzes heeft moeten maken.
Verder
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verdient het aparte vermelding dat aan de chronologisch geordende bespreking van
proza-opvattingen een hoofdstuk over de verwarrende term ‘nieuwe zakelijkheid’ is
toegevoegd.
Het past bij de opzet van de reeks, dat Anten zonder meer optreedt als een gids,
die een selectie gemaakt heeft uit het feitenmateriaal en sturend te werk gaat bij
het geven van verbindende teksten. Wat ik echter een tekort vind, is dat allerlei bij
nader inzien moeilijk te interpreteren poëticale uitspraken gepresenteerd worden
als voor zichzelf sprekende mededelingen. ‘Wat wij behoeven en wat de litératuur
tot woordbeelding moet maken is verhouding, woord- en zinverhouding’, schrijft Van
Doesburg in 1918. ‘Geen gebabbel, geen gepraat over iets, geen beschrijving van
iets en helemaal geen pseudo-psychologische analyse, maar beelding van realiteit
door woord- en zinverhouding. Taalbeelding van handeling.’ Wat Van Doesburg
níet wil, ligt wel voor de hand tegen de achtergrond van het toentertijd nog steeds
bloeiende realisme in de roman; maar wat hij dan wél wilde bereiken, is m.i. een
vraag waaran men zeker niet voorbij mag gaan. Iets dergelijkse geldt voor hetgeen
Marsman in 1929 toevoegt aan zijn eis dat de uitbeelding van het leven in het proza
niet explicerend, maar suggestief moet zijn: ‘Deze suggestie zal worden bereikt door
de organische (d.i. rhythmische, mits men juist niet denkt aan: rhythmisch proza)
rangschikking van de concreta.’ Aan de mededeling dat die uitspraak reminiscenties
oproept aan de woordconcepties van Kandinsky (p. 59) heeft de lezer niet zo veel,
terwijl de toevoeging van het bekende citaat van Marsman uit 1925 over ‘de nieuwe
aandacht’ weer nieuwe vragen oproept. En is het wel zo duidelijk wat Van Wessem
in zijn artikelenreeks over het moderne proza bedoelt, als hij het verschil tussen stijl
en toon bespreekt? Ja, hij zegt inderdaad dat stijl ‘literatuur’ is en toon ‘kunst’, dat
afwisselende stijlsoorten de eenheid van toon niet in de weg hoeven te staan, en
hij voegt daar inderdaad aan toe: ‘Toon is zelfs een groote factor bij de
mededeelende werking van het proza, b.v. door de stilten der verzwegenheid,
waardoor in de mededeeling zekere spanningen worden overgedragen.’ Maar is
daarmee (p. 63) de kwestie afgedaan?
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Doordat Anten al te gemakkelijk over interpretatieproblemen heenstapt, is zijn boek
oppervlakkiger geworden dan (ook in een beperkte opzet) nodig was. Aan sommige
samenhangen wordt ook ten onrechte voorbijgegaan: bij voorbeeld de ontwikkeling
in het denken van Van Wessem (de anonieme artikelen over het proza in Het Getij
zijn óók van zijn hand!), de meningsverschillen en verwarring over het al dan niet
mimetische karakter van het verhalend proza. Dit alles klemt des te meer, omdat
het hier niet gaat om een uittreksel van bestaande (breed opgezette) studies, maar
om een eerste poging tot het invullen van een witte plek op de kaart. Het is te hopen,
dat een grondige bestudering van de proza-opvattingen uit het interbellum niet
geruime tijd achterwege zal blijven, nu als het ware de krenten uit de pap zijn
gehaald. Pas dan zal nagegaan kunnen worden in hoeverre Anten gelijk heeft, als
hij beweert dat de jongere auteurs vanaf ± 1916 vanuit een vrij algemeen verzet
tegen het realisme (en de neo-romantiek) uiteindelijk zijn gaan streven naar
‘zakelijkheid’. Het lijkt mij niet aannemelijk dat hiermee de kern van de zaak is
aangegeven: gezien het onmiskenbare feit dat het streven naar ‘zakelijkheid’ (ook
volgens Anten een erg veelzinnig en mede daardoor tamelijk leeg begrip) slechts
een oppervlakkige overeenkomst vormt tussen auteurs die bij nader toezien geheel
verschillende doeleinden voor ogen hebben gehad (Van Wessem, Marsman, Du
Perron, Dekker, Bordewijk, Slauerhoff, enz.). Het turven van meningen en zoeken
naar gemeenschappelijke noemers is trouwens naar mijn mening wel een voor de
hand liggende, maar daarom nog niet minder riskante onderneming bij het
beschrijven van literatuurconcepties in bepaalde tijdvakken; er zal terdege rekening
gehouden moeten worden met het belang of de reikwijdte van uitspraken én met
de status ervan. Met dat laatste bedoel ik, dat een literator in verschillende
hoedanigheden meningen en inzichten naar voren kan brengen: als criticus, als
literatuurhistoricus, als een innovator die anderen mee wil slepen, als een scheppend
kunstenaar die louter over eigen bedoelingen spreekt; dat er veelal sprake is van
dubbelrollen, maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Het komt mij voor, dat de
medewerkers aan de reeks Reflecties op
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Letterkunde een bezinning op deze problematiek niet achterweg kunnen laten.
Groningen, september 1983
J.M.J. SICKING

Willem Bilderdijk, Speels vernuft, Rebus-brieven en bedriegers,
toegelicht door J. Bosch, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981 (‘Nijhoffs
Nederlandse Klassieken’); 56 p.; prijs ƒ 18,50
Als bijdrage tot de viering van Bilderdijks 150e sterfjaar heeft Jan Bosch in 1981
een deel van diens grafische werk in een gecommentarieerde editie in het licht
gegeven. Enerzijds kan deze uitgave worden gezien als een vervolg op de
Hanenpoot-editie van 1977: het nieuwe boekje is in hetzelfde formaat en ongeveer
even dik; anderzijds opent Bosch met Speels vernuft een nieuw thema: het gaat dit
keer om rebussen, boerenbedriegers, een brief in spiegelschrift en een anamorfose.
Wat deze kunststukjes groepeert is het thema ‘grafiek als raadsel’: de onleesbaarheid
is er tot beginsel verheven.
Was het in de jaren 1778 en '79 zijn zusje Isabella Dorothea aan wie hij zijn meest
kolderieke brieven kwijt kon, van 1791 tot 1795 heeft Bilderdijk met niemand een
speelser briefverkeer onderhouden dan met Maria Petronella Elter-Woesthoven
(1760-1828). De relatie met dit schoonzusje was niet door erotiek beladen, en
Willems behoefte om te domineren werd hier gans niet gefrustreerd: hij mocht alle
raadsels opgeven, zijn zusterlijke vriendin brak zich het hoofd over de oplossing,
waarmee hij haar dan weer complimenteren kon. Mevrouw Elter ontving van hem
voorzover wij kunnen nagaan negen rebus-brieven, een brief in spiegelschrift en
minstens één brief in code (over die laatste Bilderdijk aan zijn schoonzuster d.d. 30
januari 1791).
Een rebus plaatst de ontvanger ervan in een enigszins lachwekkende positie:
beeldschrift lijkt veel nabijer en directer dan letterschrift, en toch onttrekt het zich
lange tijd met succes aan interpretatie. Bilderdijk maakte ze bovendien steeds
moeilijker.
De eerste raadselbrief die Bosch ons voorlegt, die van 15 juni 1791, is eenvoudig,
in die zin dat althans het lineaire karakter en de
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volgorde en samenhang der tekens gemakkelijk zijn te herkennen. Van deze rebus
is ook het klad en het ontwerp in woorden bewaard gebleven. We zien dat de tekst
nogal eens werd aangepast terwille van de uitbeeldbaarheid: het teken krijgt dan
voorrang op de boodschap.
Pas bij vergelijking van de klad-rebus met de uitgewerkte valt het volle licht op
de fijnheid en de kracht van Bilderdijks pentekeningen. Mag ik, zonder malicieuze
bedoelingen, een vergelijking maken? Ook Beets stuurde wel eens een rebus-brief
aan zijn schoonzuster (Marita Matthijsen e.a., De kring van Heiloo, Heiloo, 1982, p.
41); zijn tekeningen tonen vaardigheid, het zijn echter gewillige, zelf om geen enkele
aandacht vragende representanten van het bedoelde woord. Bij Bilderdijk verzetten
de tekens zich tegen decodering door hun pure schoonheid, en vaak zijn ze moeilijk
te lezen, omdat ze zoveel extra-informatie bevatten en de lezer telkens veranderen
in een geboeide kijker. Soms specificeert de verfijning de voorstelling zodat ze
begrijpelijker wordt: een lopende man met een voorschoot en consumpties is niet
een man maar een waard; maar soms ook niet: een grachtenhuis van drie
verdiepingen, een stoep, een klokgevel en ingedeelde ruiten stelt eenvoudig huis
voor. In de rebus van 5 september 1791 wordt, om het woordbeeld heden uit te
drukken, een compleet paradijs getekend, met Adam, Eva en slang, maar ook met
leeuw, eenhoorn en olifant, drie symbolen van Christus. Als om de bewonderaar
van dit kunststuk te tarten herhaalt Bilderdijk het in de rebus van 10 augustus 1795
op een vier keer zo klein formaat.
Na de eerste twee rebussen begint hij in allerlei richtingen te variëren. Bij de derde
bewaard gebleven rebus staan alle voorstellingen als het ware in één perspectief,
zodat het onduidelijk wordt waar de grenzen liggen tussen de beelden, en wat de
lezer derhalve wel en niet op elkaar betrekken moet. De vijfde geeft sommige
beeldjes weer alsof ze waren uitgeknipt en opgeplakt, en vormt zo een overgang
tot de boerenbedriegers. Dan volgt een beeldraadsel dat tegelijk een jaartal-raadsel
is, uitgevoerd als één tafereel, dat evenwel naar de bedoeling van de maker moet
worden begrepen als een twee-regelig rijmend epigram. Maar alles wordt in
ondoorgron-
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delijkheid overtroffen door de voorlaatste rebus. Wie zou in dit raadselachtige
landschap, waarin mensen, dieren en dingen ieder slechts aanwezig lijken om een
reden die hen aangaat, drie tekstregels onderkennen? Het is wel duidelijk dat de
prent om een of andere interpretatie vraagt - maar wat voor een? Met veel gratie
neemt de dichter er de schuld van op zich, dat zijn schoonzuster hem niet goed
gelezen heeft: ‘dit kan zeer licht de schuld van mijn teekenen zijn, en ik vraag
verschooning voor de moeite die mijne onnaauwkeurigheid U veroorzaakte. Immers
de volkomenste juistheid der beelden is 't eenige, dat de uitdrukking in dien trant
verstaanbaar kan maken.’ (brief van 26 februari 1796). Maar nee, Bilderdijk tekende
precies genoeg; hij eiste alleen, als in zijn poëzie, gaarne het onmogelijke van de
lezer.
‘De rebus van Bilderdijk is voor de moderne lezer onoplosbaar’ stelt Bosch op p.
36 van zijn uitgave. De ironie van deze opmerking is mij pas langzamerhand duidelijk
geworden. Bosch heeft immers het kunststuk volvoerd, alle rebusbrieven volledig
te decoderen. Daarbij gaf de nog niet zo lang geleden herontdekte collectie
‘Elterbrieven’ (thans in het Gemeente-archief te Leiden) belangrijke steun; ook heeft
A. de Jager zich in de vorige eeuw al een knap ontraadselaar getoond. Maar dit
neemt niet weg dat Bosch zeer veel geduld heeft moeten oefenen en niet gering
denkwerk verzetten. De moeilijke rebus van 1 september 1793 heeft hij zonder
enige handreiking van buitenaf moeten ontcijferen; van enkele andere was nog
maar een begin van verklaring voorhanden.
Toch wordt Bosch' bewering niet door het feit van zijn interpretatie weerlegd. De
‘moderne lezer’ is immers, anders dan de editeur op grond van zijn historische
studie, niet op de hoogte van een aantal niet mee-gecodeerde afspraken die in
Bilderdijks rebustaal gelden. Zo behoeven de voorstellingen niet het letterbeeld op
te leveren van het bedoelde woord, maar het klankbeeld, en dat nog met een zekere
vrijheid: tafel = disch, maar ook des; duit + ster = duister. De moeilijkheden worden
nog groter als de decodering moet verlopen via een vreemde taal: XI = (Frans) onze,
en dan ook Nederlands onze. De verloren geraakte rebus van juli 1793 heeft zich
op deze wijze bediend van Frans, Engels, Duits en Nederlands door
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elkaar. Nog één stap verder, en willekeur ontwricht het tekensysteem geheel, zodat
de rebus terugvalt in de reine grafiek.
Echter, ook hier werkte Bilderdijk in een traditie, en entte hij zijn uitdrukking op
een reeds bestaand tekensysteem - in casu de rebustraditie van de Rederijkers.
Daarin vindt men al een groot aantal gestandaardiseerde voorstellingen met
bijbehorende betekenissen, die voor een getrainde lezer herkenbaar zijn. Ik beperk
me tot één beeld dat Bilderdijk met de Rederijkers gemeen heeft: een figuur met
wilde haardos, slang in de hand en bijtende op een hart is de Nijd, en staat voor
niet. Het teken is hoorbaar ouder dan de diftongering. Maar tevens leunt Bilderdijk
door het te gebruiken aan bij de emblematische tekengeving, het scribere
hieroglyphice waarmee geduid kan worden op hermetische verborgenheden van
preklassieke oorsprong. Hoe speels ook aan de oppervlakte, Bilderdijks tekengebruik
wortelt, hier evenals dikwijls in zijn poëzie, in oude cultuurlagen; en het is voelbaar
hoe gretig hij van die intertekstualiteit profiteert.
De beeldpracht van Bilderdijks hologlyphische brieven heeft in de reproduktie van
de uitgave niet weinig geleden. Het was, dat begrijp ik, moeilijk om tekeningen in
potlood die met inkt zijn opgewerkt, duidelijk en toch niet te zwaar op te nemen.
Door gebruik van een grijs-blauwe drukinkt zijn de onevenwichtigheden misschien
wat naar de achtergrond gedreven, maar de scherpte van de voorstelling is helaas
ook weg, en daarmee de ondoorzichtigheid van het teken, die er naar mijn smaak
de charme van uitmaakt. Wie zich door de tekeningen aangesproken gevoelt, moet
zeker de originelen gaan bekijken in het Bilderdijkmuseum en - vooral - het
Letterkundig Museum.
Bilderdijk heeft ons ook een tiental zogenaamde ‘boerenbedriegers’ nagelaten,
eveneens produkten van de zilveren periode uit zijn kunstenaarschap, de tijd vóór
de ballingschap. Deze prenten, met hun onvoorstelbare en zichzelf ontkennende
kalligrafie, wekken door tekenkundige foefjes de indruk dat ze bestaan uit
afzonderlijke met tekst of tekening gevulde bladen die schots en scheef over elkaar
heen op een tafel zijn geworpen. Maar de hand die ernaar tast, ontvangt een geheel
andere boodschap: er is maar één plaat, de sa-
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menstellende delen zijn slechts geciteerd aanwezig. Bosch beeldt twee van die
boerenbedriegers af, die naar hij vermoedt staan aan het begin en het einde van
Bilderdijks werkzaamheid in dezen, en waaraan hij kan laten zien wat voor
combinatieregels Bilderdijk hanteerde: juist dat extra-teken in de citatenverzameling
interesseert hem. In de bedrieger ‘met de bok’ is het verzamelingsprincipe niets
anders dan het citeren zèlf, van gekalligrafeerde teksten in sterk uiteenlopende
lettertypen en van zeer diverse herkomst: Grieks, Frans en Oudnederfrankisch onder
meer. Voor de tweede bedrieger, ‘Extra fortunam’, geldt ongeveer wat Martin
Battersby (Trompe l'oeil, the eye deceived, London, Academy Editions, 1974, p.
132) opmerkt: ‘As always with these heterogeneous collections of disassociated
ephemera they suggest that there lies hidden some reference to a long forgotten
event of importance to either the artist or the patron.’; het ‘long forgotten’ is alleen
niet van toepassing. In deze bedrieger, die op grond van een afgebeeld
Almanakblaadje kon worden gedateerd op 1789, brengt Bilderdijk de problematiek
van zijn huwelijk en zijn beroepspraktijk enigmatisch in beeld, middels citaten en
tekeningen die weer bedekt aan citaten refereren. De tekens zijn hier vaak
dubbelzinnig, en komen soms niet verder dan vage aanduidingen; ik moet bekennen
dat de structuren die Bosch waarneemt mij zonder zijn pertinente aanwijzingen nooit
zouden zijn opgevallen.
De meerderheid van Bilderdijks toen bekende bedriegers heeft Bosch achterwege
gelaten. Hij vond ze als compositie blijkbaar minder interessant, of er was geen
ruimte meer voor - dit wordt niet duidelijk. Er is, zou ik zeggen toch nog het nodige
te interpreteren aan de bedrieger ‘De Needrigheyt is onder de deugden’
(Bilderdijkmusuem, sign, T 42' [?]), en zeker aan ‘Vergenoegdheid is de grootste
schat’ (Kon. Akad. van Wet., collectie-Bilderdijk, sign. 494, nr. 23). Van twee andere
interessante exemplaren, ‘Oranje boven’ en ‘Smeken mag wel vrienden maken’,
die Bosch verloren achtte, werd hem pas achteraf, en als gevolg van de uitgave
van Speels vernuft, de tegenwoordige verblijfplaats bekend: ze berusten in het
schriftmuseum J.A. Dortmond in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek. Een en
ander heeft veroorzaakt dat de bedriegers
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samen met de anamorfose een soort toegift zijn geworden bij de volledige
rebussen-uitgave; al stelde de bewerking van dit hoofdstuk de editeur, die tot het
uiterste wilde gaan om alle citaten en verwijzingen thuis te brengen, misschien nog
wel voor de grootste problemen.
Ik hoef niet veel te zeggen over Bosch' nauwkeurigheid en eruditie: ze zijn de
vakgenoten bekend. Wat mij daarnaast is opgevallen is de overtuigde visie, het
speels vernuft waarmee hij is te werk gegaan in deze uitgave. Hij heeft ons werkelijk
dichter bij Bilderdijk gebracht, door een aantal verrassende en sympathieke kanten
toegankelijk te maken van diens kenmerkende raadselachtigheid.
Amsterdam
Vrije Universiteit
WILLEM BREEKVELDT

Dirk Coigneau, Refreinen in het zotte bij de Rederijkers, deel II. Gent,
Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1982.
Het eerste deel van Coigneaus studie over de Refreinen in het zotte heb ik besproken
in deel 98, 206-217 van dit tijdschrift. Dat het tweede deel zo gauw is gevolgd, is
op zichzelf al een gelukwens waard. Bestudering ervan is bij mij gepaard gegaan
met een groeiende bewondering voor de kritische, filologische zin, de bijzonder
omvangrijke en gedegen vakkennis en het ordenend vermogen van de schrijver.
In afwijking van de in het eerste deel vermelde opzet bevat dit tweede deel alleen
een vierde hoofdstuk, getiteld ‘Interpretatie en classificatie’. De verantwoording deelt
mee, dat de hoofdstukken V (Het zotte in het refrein) en VI (Refreinen in het zot in
hun context en ontwikkeling) in een derde en laatste deel worden uitgegeven. Ik
hoop, dat de Academie en de auteur alsnog zullen besluiten een deel met volledige
teksten aan deze standaarduitgave toe te voegen. En dan vooral ook moeilijke
teksten met onbegrijpelijke of duistere plaatsen. Coigneaus deskundigheid is
voldoende garantie ervoor, dat een non liquet van zijn hand bij een bepaalde passage
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inderdaad een puzzel aanduidt, waarop vakgenoten dan ook eens hun krachten
kunnen beproeven.
Coigneau doet zich kennen als een filoloog, voor wie in de eerste plaats de tekst
spreekt. Hij heeft bovendien ‘de thematiek van zotheid en narren’ (402) als probleem
van litteraire tekst bestudeerd. Het rijke materiaal aan tekstgegevens waarover hij
beschikt, stelt hem in staat zakelijke verklaringen te geven. Ongeargumenteerde
waardeoordelen en verklaringen van Van Mierlo (301), Degroote (399, 444-446,
465), Iansen (451), Pleij (162, 490-491) en Enklaar (446), niet berustende op
gegevens die de tekst verstrekt, wijst hij af met gegevens, ontleend aan de tekst
zelf of aan overeenkomstige teksten. Ik deel het standpunt van C., dat een
tekstverklaarder niet met zulke vage, ongeargumenteerde uitspraken als die van
Degroote kan wijzen op verwantschap met Erasmus of op diens beïnvloeding (465).
Datzelfde bezwaar heb ik tegen Van Gelders boek Erasmus, Schilders en Rederijkers
(1959). Er zijn overigens wel degelijk plaatsen waar Erasmus onmiskenbaar aanwezig
is. De Silenische beelden in ‘De drucker tot den leser’ van Het Leenhof der Gilden
(1564) zijn door Kruyskamp in zijn uitgave van Jan van den Berghe (1950, blz. 6)
niet als afkomstig van Erasmus herkend en bovendien verklaard als beelden van
een wereldverachtende wijze in plaats van iets dat uiterlijk onaantrekkelijk is, maar
een belangrijk, waardevol innerlijk bezit (Erasmus, LB II, 770-782; ASD II, 5,159
vlgg met uitgebreide commentaar bij r 2201). De vergelijking van het lelijke kereltje
Silenus met Christus heeft sedert de opname van het Adagium ‘Sileni Alcibiadis’
als apart nummer in 1515 tot in onze eeuw bij Pijper, BRN VI, 1910, blz. 369,
beroering verwekt (zie ook Henri de Lubac, Exégèse médiévale II, 2, 440 vlg en
461). De tekst van het Leenhof geeft overigens exact de verklaring: ‘Van buyten
spottelijck/nochtans van binnen Goddelijck/nut en aengenaem voor alle staten/’. In
de Nederlandse vertaling van de Colloquia van 1622, verschenen bij Dirck Pietersz.
in Amsterdam, werd dit Adagium opgenomen als het spreeck-woordt ‘Schijn
bedrieght’ (N. van der Blom, Florislegium, 1982, 54 n30). Silenus Alcibiadis is nog
bekend aan Jacob Cats. Erasmus' Expostulatio Jesu is door Castelein gebruikt als
bron voor een refrein van dertienen
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(TNTL 82, 157-172). In Het Geuzenliedboek (ed. Kuiper, I, nrs 10 en 14) komen
een refrein en een lied voor op de paus die na zijn dood geen toegang krijgt tot de
hemel. Dit bijzondere thema kan men wel niet zien zonder aan Julius exclusus te
denken, een anoniem verschenen bittere satire, die o.m. door Huizinga, Ferguson,
Telle, Holeczek, Pascal-Kelley Sowards, Bierlaire, Stupperich en Mansfield aan
Erasmus wordt toegeschreven. Ik laat in het midden, dat Luther, bepaald geen
vriend van Erasmus in 1532, dit in dat jaar ook al heeft gedaan. C. behandelt het
refrein uit het Geuzenliedboek op de blzz. 176 vlg en 326; hij geeft, exacter dan ik
het hier doe, de vindplaatsen aan, maar legt geen verband met Julius exclusus.
Een ander geval van direct aanwijsbare invloed van Erasmus, al of niet via Luther,
is de term resipiscitis in Gnapheus' Acolastus (1529), r 1290-1291: ‘Qui adstatis
istic, si modo agnito malo Resipiscitis -’, afkomstig uit Erasmus' commentaar op
Matth. 3,2 (Jrb. De Fonteine, 1978-1979, I, 84 vlgg n13). Erasmus is evenzeer niet
herkend, als in een dogmatiek wordt gezegd, dat de gereformeerden op voorbeeld
van Calvijn de poenitentia een andere naam gaven, omdat het woord, evenals boete,
een roomse bijsmaak had gekregen. ‘Hiervoor kwam dan ook spoedig een ander
woord, het schone woord resipiscentia in gebruik’ (H. Bavinck, Gereformeerde
3

dogmatiek III , 1918, 670). Erasmus heeft echter term en begrip ‘resipiscentia’
ontwikkeld. Hij gebruikt het woord in zijn ‘Paraphrasis in Evang. Lucae’ (LB VII, 407
D, ad Luc. 15,17): ‘- sed felix calamitas (nl. van de Verloren Zoon) quae compellit
ad resipiscentiam’. Een uitspraak die een regelrecht citaat van Erasmus zou kunnen
zijn, treffen we aan in het spel van Thienen in de bundel rederijkersspelen van Gent,
1539. De scène met de twee spelers die de stervende mens proberen over te halen
zich te laten begraven in het habijt van hun orde, herinnert sterk aan die in Erasmus'
Funus (1526). De zin ‘Tstaerven es de poorte des eewigh levens vrij’ (r 127) lijkt
regelrecht ontleend aan Erasmus' De praeparatione ad mortem van 1534: ‘sed mors
ianua est aeternae vitae’ (LB V, 1295 B).
Degroote (NTg 41, 149) neemt de bijbeltekst ‘Der zotten es een onhendigh ghetal’
(C. 136, nr 12) zonder enig bewijs als voorbeeld van de invloed van Erasmus. Van
Gelder doet hetzelfde met de
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tekst van Gal. 5,22 en vat een citaat van 1 Kor. 12, 8-10 zonder argumentatie op
als mogelijk uitvloeisel van de renaissance (G.C. de Waard, NTg 54, 335). Kennis
van bijbelteksten wijst alleen op kennis van de bijbel, niet op kennis van Erasmus.
Dat neemt niet weg, dat ik in de door mij aangewezen gevallen Erasmus duidelijk
aanwezig acht op grond van aanwijzingen in de tekst en de exclusieve plaatsen bij
Erasmus. Voor geciteerde bijbelteksten mag een lezer van de commentator een
verwijzing naar de bijbel verwachten.
Een vergelijking van de behandeling van dezelfde moeilijke tekst door vier
verschillende commentatoren toont aan, dat C. onze kennis aanmerkelijk heeft
verrijkt. G.L. van 't Hoog heeft in zijn dissertatie Anthonis de Roovere (1918), 136
maar een paar regels gewijd aan het refrein met de stok ‘Staet betacht men saeydter
gheluck’ (Mak, 1955, 403-405). Hij noemt het ‘een monoloog in de mond van een
zot gelegd. 't Is hier als in Erasmus' Encomium Moriae, de verpersoonlijkte zotheid,
die optreedt’. De Roovere is gestorven in 1482. De Lof der Zotheid is verschenen
in 1511. Welk licht werpt de vermelding van Erasmus' werk van 1511 op het meer
dan dertig jaar ervoor geschreven gedicht van De Roovere? Van 't Hoog licht de
niet zo direct te begrijpen stok niet toe. ‘De zot deelt met de zotskolf rake tikken uit’.
Aan wie? Aan de armoedzaaiers, de kreupelen, de blinden, de mislukkelingen die
hij noemt? Th. de Jager heeft dit gedicht opgenomen in zijn Anthonis de Roovere.
Een keus uit zijn werk, Blaricum, z.j. (1926?). ‘De dichter roept alle ongeluksvogels
op om klaar te staan: er wordt geluk gezaaid’ (68). In de inleiding laat De Jager de
sot alle mislukkelingen oproepen, ze hoeven ‘,niet zo te staan gapen, er is toch niets
voor jullie te halen: er wordt immers alleen gelùk gezaaid!’ (19). Staet betacht licht
De Jager niet toe. Maar ook Mak weet daar geen raad mee, terwijl toch de stok de
kern van het refrein bevat. ‘Het enige waarlijk duistere gedicht ---, door de dichter
een zot refrein genoemd (vermoedelijk omdat de dramatis personae in de
onderwereld thuis horen, of in elk geval in de omgeving daarvan), maar door ons
eerder als satirisch gekwalificeerd. De zin van het gedicht blijft ons echter verborgen,
omdat wij niet weten, wat de stok: “Staet betacht men saeydter gheluck” moet
betekenen’ (Mak, 109). Coigneau (491) heeft geen moeite
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met de stok noch met het gedicht in zijn geheel. ‘De stokregel herhaalt telkens
onmeedogend: ‘Achteruit! men zaait geluk doch niet voor u! gij zijt er niet bij!’, citeert
hij uit een opstel van A. Viaene. ‘Natuurlijk is deze voorstelling slechts “beeld” en
verraadt ze in haar gefingeerde onverdraagzaamheid en segregatie juist omgekeerd
de ware deernis van De Roovere met dit “volcxken van cleynen proffijte” (v.40)’.
Zot, want waar is een redelijke verklaring voor de ellende van die pechvogels,
armoedzaaiers, lichamelijk gebrekkigen en dwazen? De Roovere ziet de zotheid
van de sociale ellende, zoals De Dene in zijn refrein ‘De daghelicxsche Weerelt
Gheel int zotte speelt’ de zotheid van de drie begeerlijkheden, de drie grote zonden
uit 1 Joh. 2, 16, uitbeeldt. Zoals Erasmus de fundamentele dwaasheid van het
(christelijk) geloof (1 Kor. 1, 18 vlgg) schildert (M.A. Screech, Ecstasy and the Praise
of Folly, London, 1980).
Omdat de betekenis van Staet betacht uit de stok fundamenteel is voor het refrein,
geef ik hier enige toelichting. Mnl. Wdb. 1, 655, i.v. *bedrein staat o.m.: ‘Al waren
hier liede noch also vele, men soutse doen bet achter staen ende ons liede in doen
gaen’. Dat wil dus zeggen: op de achtergrond houden of plaatsen, wat achteraf laten
staan. Mnl. Wdb. 7, (1912), 1869, b) - 1) wordt staen omschreven als gaen staen
en daar vindt men al: staet bat achter, met een verwijzing naar stabetachten (o.c.
7, 1842), dat wordt verklaard als: sta meer naar achteren, sta op een lagere plaats.
In een, half in het Latijn, half in het Nederlands geschreven satirisch gedicht op de
curie met de stok ‘miseriam patitur christianus’ (Leuv. Bijdr. IV, 1902, 273 vlgg) staat,
in een vergelijkbare context, over degene die in Italië heil zoekt bij de curie, als hij
ergens onderdak vraagt: Sibi semper dicetur: foras sta: Miseriam patitur christianus.
In het Dagboek van Broeder Wouter Jacobsz (cd. I.H. van Eeghen, I, 1959, 28 en
177) komt hem achter houden voor, in de betekenis zich koest houden, zich achteraf
houden, eveneens gebruikt van de zwakke in een ongelukkige situatie. Het
gesubstantiveerde gebruik van de imperatiefconstructie (Mnl. Wdb. 7, 1842) is
formeeel gelijk aan Dowell, Dobet en Dobest uit de Vita de Dowel, Dobet, et Dobest
van Piers Plowman en aan het bij De Bo voorkomende ‘zoekt-élders’, imperatieve
samenstellingen van een weinig gangbaar type (M. Schönfeld, NTg 41, 183).
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Hier volgen nog enige opmerkingen ter toelichting bij de teksten.
Het onverklaarde corelorien spelen (292) uit de Tongerse bundel komt in hetzelfde
refrein, opgenomen in Satyra (1642), 187 vlgg voor als koeri loeri spelen. Het doet
mij denken aan een wijsaanduiding in Venus Minne-gifjens, Tot Amsterdam (z.j.),
v

16 : Die soo wel as haer Ionck-vrou, oockes boockes speelen wou, waarvan
eveneens de betekenis wèl, maar de etymologie minder duidelijk is. In deze sfeer
horen tutebuken (JvSt 206, 47) en toereloerésje uit Den Vrolyken Soldaat (1750),
50, thuis; het laatste woord staat in het antwoord dat een meisje geeft aan een
schareslijper die haar ten huwelijk vraagt.
Op blz. 301 wordt camos verklaard als scheel, op blz. 392, n338 kamuse als
platneuzig of gebocheld, met een vraagteken. De verklaring als scheel is niet
toegelicht. Het begoten worden ‘metter onreynicheyt’ uit ‘beckenen ende potten’
(360, n276) was geen risico van zotte minnaars alleen. Stoett, Drie Kluchten, 153
vlg geeft een groot aantal voorbeelden, doorlopende tot A.M. de Jong, Flierefluiters
oponthoud. Voor de typering van twee refreinen van De Dene (387) bezigt C. de
bewoording ‘scabreuze allegorie’. Deze typering slaat op onze taboesfeer, niet op
het realistische, op het concrete gerichte, plastische taalgebruik van die tijd. Seksuele
beeldspraak lijkt mij zakelijker typering dan scabreuze allegorie.
‘In de hazelaar klimmen’ voor toornig worden vind ik niet in WNT 6, 162 (446,
n527 als vindplaats vermeld). Ik ken die betekenis uit het refrein in het zotte van
Brugghe (Gent, 1539): Tvolc dat doer berispen in dhazelaer clemt. Bij Cornelis
Everaert 34, 156: Ter stont eshy jnden haeselaere. Ic en mach tsynen onpasse niet
een woort spreken. CE 23, 15 vlgg eveneens jn eenen haselaere clemmen, maar
WNT 7, 4054 ten onrechte letterlijk opgevat. Deze gegevens ter ondersteuning van
Coigneaus kritiek op de verklaring van Enklaar, die in de door mij geraadpleegde
eerste druk van Varende Luyden (1937) op blz. 71 voorkomt.
Aan het refrein in het zotte van Meesene (Gent, 1539) besteedt C. op blz. 449
veel aandacht. ‘De dichter besluit zijn zottenlijst met een paulinische
(reformatorische?) trek bij de vermelding van hen die “de gracye laten en volghen
de wet” (v. 51) - vgl. ook v. 19 “Die betrauwen stellen op creaturen”’. De vage term
reformato-

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100

309

risch kan worden vervangen door de exacte aanduiding luthers. De tegenstelling
tussen wet en genade is inderdaad paulinisch, het zware accent op het vervuld zijn
van de wet en het leven in de nieuwe bedeling onder de genade is luthers. Even
evident luthers als de dwaasheid van het betrouwen stellen op creaturen. Duidelijker
luthers signaal van de verwerping van het aanroepen van heiligen is niet denkbaar.
Troost zoeken aan creaturen, toevlucht zoeken bij hen, betrouwen op creaturen---in
allerlei toonaarden wijst Luther erop, dat hij daarin afgoderij ziet. De lutherse
Sermonen van Niclaes Peeters, waarvan men het jaar van verschijning op ± 1540
schat (nauwkeurige bestudering van de zeer uitgebreide lutherse terminologie zou
het reeds verrichte typografische onderzoek kunnen aanvullen) herhalen die afkeer
in dezelfde bewoordingen (ed. Acquoy (1893) 15, 73, 224, 336, 366, 375, 379, 396).
Men zie ook de passage in het spel van Loo (Gent, 1539), r 353 vlgg, door Erné in
zijn recente uitgave van de Gentse spelen ondanks alle typische bijbelcitaten tegen
de heiligenverering in die passage niet als typerend luthers standpunt in de
controversetheologie herkend. Het lutherse spel van Edijnghe (Gent, 1539), 129-132
noemt het troost stellen an creaturen ronduit afgoderye. Ook in een verweerschrift
van de luthers theologiserende, wegens verdenking van ketterij gevangen genomen
en door de inquisitie ondervraagde Merula staat:...ad creaturas convolare et sese
conferre, defectus fidei est et infidelitas (ed. Hoog, 167).
Het ‘ouerlezen met eenen vosse staert’ wordt op blz 454 niet toegelicht. Het gaat
over monniken, die boucken hebben met grooten hoopen, die zij ouerlezen met
eenen vosse staert. Kruyskamp zet een punt achter hoopen en verklaart overlezen
met de les lezen en met eenen vosse staert als met een schijnstraf. Hij ziet die niet
als betrekkelijk voornaamwoord bij boucken maar als personen die een schijnstraf
krijgen opgelegd. De juiste verklaring lijkt mij te vinden bij Grimm, DWB 4, I, 352:
mit einem fuchsschwanze drüber hin fahren, aliquid molli brachio percurrere, d.w.z.
achteloos, oppervlakkig doorlópen, nagaan, overdenken. De Dene I, blz 58 gebruikt
de vossestaart, m.i. ironisch, in verband met de bibliotheek van de Augustinen
broeders (studeren doen ze immers toch niet!); De Dene II, 148 laat een
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koopman zijn vossestaart opheffen, ook in een refrein over zotten. Ik neem aan, dat
die koopman aspirant kopers vleit, dat hij mooipraat, praatjes verkoopt; Kiliaen
verklaart vos-swantser met adulator. R.-H. Marijnissen, Bruegel de Oude, Brussel,
1969, 45-46, wijst op (nog niet verklaard) gebruik van vossestaart in de beeldende
kunst.
Het door Kruyskamp (1940) niet verklaarde clauerblaeyken (486) vindt men
verklaard bij Stoett, Drie Kluchten (1932), 110 en heel uitvoerig in de aldaar vermelde
plaats in Stoetts uitgave van het Moortje (1931).
Een aparte bespreking van de christelijke thema's zou bijdragen tot de
achtergrondschildering van de belevingswereld. Wanneer bij de vermelding van
anti-huwelijksrefreinen wordt gewezen op een aantal refreinen tot lof van de
maagdelijke staat en op een refrein dat zeer waarderend is over weduwschap (344),
zou moeten worden vermeld dat hier twee van de drie orthodoxe kuisheden worden
genoemd, met het aksent op de hoogst gewaardeerde, nl. de castitas virginitatis.
Komt de derde kuisheid, de castitas coniugalis, het huwelijk, niet als kuisheid voor
in het onderzochte materiaal? De spieghel der menscheliker behoudenesse (ed.
Daniels, 33) noemt het hele drietal, mèt de beloning van het dertig-, zestig- en
hondervoud, gebaseerd op Matth. 13,23 en al sedert Hieronymus en Prudentius
toegekend aan de drie kuisheden. Coigneau hoedt zich ook hier voor (goedkoop
en veelal onbewijsbaar) psychologiseren inzake Anna Bijns in verband met dit thema.
Hij wijst op ‘de ontvankelijkheid voor traditionele thema's en motieven’. Ook hier
wortelt de traditie in de theologie: Vulg, Prov. 30, 15 vlg, en niet te vergeten Vulg,
Eccli. 25,33: A muliere initium factum est peccati, et per illam omnes morimur. De
middeleeuwse depreciatie van de vrouw en de lof op de drie kuisheden liggen in
één vlak. De geciteerde bijbelteksten zijn pijlers van de standaardopvattingen over
de vrouw. Hieronymus heeft niet alleen de drie kuisheden geprezen, in zijn Adversus
Jovinianum is hij fel van leer getrokken tegen de vrouw en tegen Jovinianus'
waardering van het huwelijk. Die toonzetting klinkt door de middeleeuwen: femina
dulce malum. In de Apologie van de Confessio Augustana (1530) verwerpt
Melanchthon verontwaardigd de opvatting, dat het priesterhuwelijk, door Jovinianus
verdedigd, kette-
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rij zou zijn. Calvijn wijst in zijn Institutie (IV, 12, 28) nog apart op Hieronymus als
verachter van het huwelijk. Ook Erasmus heeft, anders dan de door hem
bestudeerde, vereerde en in druk uitgegeven Hieronymus, grote waardering voor
de vrouw en het (goede) huwelijk. Voor deze hervormers liggen afwijzing van de
verdienstelijkheid van het monnikenwezen en hoogschatting van de vrouw en van
het huwelijk in één vlak. Lof op de drie kuisheden, verering van het priesterschap
en depreciatie van de vrouw zijn theologische en levensbeschouwelijke aspecten
van het middeleeuws-christelijke denken - óók in de refreinen en, op beperkte schaal,
in refreinen in het zotte.
Ik zie voor de droom meer implicaties dan Coigneau. ‘Wie een droom vertelt,
spreekt vrijblijvend over dingen die geen betrekking hebben op onze werkelijkheid’
(324). Of de zestiende-eeuwer daar zo over dacht, weet ik niet. De droom die Jan
van den Dale Wre vander doot ( ± 1516) vertelt, had wel degelijk betrekking op zijn
werkelijkheid, zoals duidelijk tot uitdrukking komt in het slot, 1526-1546. De
christelijke traditie verbindt dromen en werkelijkheid: Jozefs dromen (Gen.37), die
van de schenker en de bakker (Gen.40), van Farao (Gen.41), van Richteren 7,
13-15, van Nebukadnezar (Daniël 4) en van die andere Jozef (Matth. 1, 20-25). De
droom van Hieronymus met de tegenstelling Ciceronianus - Christianus werkt nog
krachtig door in de Ciceronianus (1528) van Erasmus en heeft daar wel degelijk
betrekking op de werkelijkheid van Erasmus' denken en taalgebruik. Een ander
aspect van het droommotief ligt in de mogelijkheid, de verantwoordelijkheid van
zich af te schuiven. Zoals Erasmus de verantwoordelijkheid van zich afschuift, of,
neutraler, afwijst, als tegenstanders hem verantwoordelijk stellen voor hetgeen de
personen in zijn dialogen zeggen.
Tenslotte nog een opmerking van algemene aard, aansluitend bij Coigneaus
beschouwingen op de blzz. 402, 437 en 456 vlgg., waar hij, terecht, over de vele
zotten spreekt. Hier ligt een principieel punt van verschil tussen de (meeste of alle?)
refreindichters en de Laus Stultitiae van Erasmus. Erasmus is - in veel opzichten,
hoewel even dikwijls realist; als zo dikwijls dus èn..èn - een platonische spiritualist.
Hij schrijft over de lof der zotheid (of der dwaasheid?). En
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dan de dwaasheid nog in een bepaalde christelijke betekenis opgevat, overigens
‘a commonplace among the Latin Christians as well as the Greeks’, volgens M.A.
Screech, o.c., 24, 28. Erasmus beschrijft categorieën van dwazen als illustratie van
de idee van de dwaasheid. De refreindichters daarentegen houden zich meestal
bezig met individuele zotten (C. 43, nr 4; 46, nr 19; 49, nr 36 en nr 39, om maar
enige voorbeelden te noemen). ‘Real ist (voor de nominalisten en kennelijk ook voor
de refreindichters) das Individuum, der Mensch als einmaliges Einzelwesen, das
von den Sinnen wahrgenommen wird’ (Heiko A. Oberman, Luther, 1982, 123. Hier
natuurlijk niet aangehaald om te betogen, dat de refreindichters bewust en
weloverwogen nominalist zijn, maar als kenschetsing van het denken van de via
moderna in de wegenstrijd en kennelijk ook van de refreindichters). De door mij
bedoelde dichters concentreren ‘zich op de realiteit, zoals die juist in het concrete,
het contingente, het particuliere gestalte heeft’, zoals ook A.G. Weiler het denken
van de nominalisten omschrijft (in een artikel ‘Realisme, nominalisme, humanisme’,
Vox Theologica 39, 1969, 66). Het contingente, de toevallige gebeurtenis, een
onverwacht beluisterd gesprek of gezien tafereeltje vormen in de grote bundels als
van Van Styevoort en De Dene herhaaldelijk het uitgangspunt van een zot refrein.
Het verschil in benadering en behandeling van zotheid en zotten lijkt mij duidelijk.
Erasmus wortelt in traditionele theologie. Maar waaraan is dat wijdverbreide,
andersoortige denken van zoveel rederijkers te danken? Hoe komen zij daaraan?
J.B. DREWES

J.J. Oversteegen, Beperkingen. Methodologische recepten en andere
vooronderstellingen en vooroordelen in de Moderne
literatuurwetenschap. (Kavels 1) (HES), Utrecht, 1982; 247 blzz., prijs:
ƒ 30. -.
Van J.J. Oversteegen zijn onlangs twee boeken verschenen die samen een goed
beeld geven van zijn niet aflatende pogingen, al meer dan twintig jaar lang, op
zinvolle wijze literatuurtheorie te
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verbinden met praktisch literatuuronderzoek. In De Novembristen van Merlyn
(Utrecht, HES, 1983) bundelt hij een aantal opstellen, alle verschenen in het voor
de Nederlandse literaire kritiek zo belangrijke tijdschrift Merlyn, (1961-1966), waarvan
Oversteegen samen met K. Fens en H.U. Jessurun d'Oliveira de redactie vormde.
Velen hebben betreurd dat het tijdschrift ophield te bestaan. Het richtte zich tot een
publiek van lezers met belangstelling voor literatuur en voor uitvoerige kritische
besprekingen en principiële uiteenzettingen zonder specialistenjargon.
Het tweede boek, Beperkingen, is ontstaan uit materiaal van later datum, van
ongeveer 1970 tot 1981. Over dit boek gaat de nu volgende bespreking. Oversteegen
is inmiddels hoogleraar geworden, maar wil nog steeds voor een breed publiek te
begrijpen zijn. Op de achterflap lezen we: ‘de Theoretische Literatuurwetenschap,
die rond 1965 op zo veler sympathie kon rekenen, is er in korte tijd in geslaagd zo
van aanzien te veranderen, dat vooral niet-theoretici de stuipen op het lijf gejaagd
is.’ Oversteegen bepleit in het eerste hoofdstuk de pluriformiteit van het theoriebegrip.
Vele theoretici ‘hebben allemaal gedeeltelijk gelijk, en dus geen van allen helemaal,
want hun standpunten perken elkaar in’ (15). Oversteegen verwerpt het normatieve
uitgangspunt ‘dat meebrengt dat van alle wetenschappelijke uitspraken geëist wordt
dat zij geplaatst worden binnen het kader van standaard-theorieën (dus verklaringsen voorspellingstheorieën)’ (34). Er is niet één methode, of een enkele sluitende
definitie van wat literatuur is. De onderzoeker moet door een zoeklichttheorie
specificeren wat voor hem literatuur is en waar de grenzen liggen van het terrein
dat hij met andere theorieën of systemen wil verklaren, beschrijven en ordenen.
Oversteegen is niet erg geïnteresseerd in wat toch nog mogelijk zou zijn voor een
literatuurwetenschap die zich wil beperken tot (het popperiaanse) ‘standaard-model’.
Hij geeft ook geen scherpe omlijning van het zo belangrijke begrip hypothese in dit
model: hypotheses die toch m.i. moeten worden opgevat als ‘alleuitspraken’ omdat
anders de basis voor falsificeren ontbreekt. Buiten dit model hanteert Oversteegen
de termen hypothese in een uiterst losse betekenis van ‘een bewering waarover ik
eerst nog wat
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wil doorpraten’ (98) of als ‘vermoeden’ (112). Hij komt uit bij een historisch
relativisme, maar verdedigt zich niet tegen Popper die dit standpunt ‘absurd’ noemt
vanwege ‘de naïeve en foutieve idee van “wetenschappelijke objektiviteit” die er
aan ten grondslag ligt’ (zie Tekstboek ALW, uitg. Bronzwaer e.a., p. 21).
In het tweede hoofdstuk zet Oversteegen uiteen dat elke
literatuurwetenschappelijke onderzoeker expliciet moet verwoorden wat zijn
literatuuropvatting (LO) is, d.w.z. zijn denkbeelden over de ‘aard en funktie van de
literatuur, uitgebreid met een beschrijving van de strategieën als deze een
programmatisch karakter hebben’ (66). Binnen die zelf opgelegde beperkingen kan
men beoordelen of uitspraken ‘acceptabel’ zijn. Naar mijn indruk is deze eis van
explicitering vooraf niet nodig. De reikwijdte van uitspraken kan ook heel goed
achteraf blijken. Het meest komt men over Oversteegens eigen opvatting over aard
en funktie van literatuur te weten in hoofdstuk III, over ‘Fiktionaliteit’, door velen in
de laatste decennia beschouwd als hét kenmerk van literatuur, terwijl het bij
Oversteegen slechts een ‘relatieve (historische) geldigheid’ heeft als fundament van
een literatuurtheorie. Dit derde hoofdstuk geeft een goed overzicht van opvattingen
over dit omstreden onderwerp, onder meer toegelicht aan de hand van concrete
analyses van boeken waarin zowel fictionele als niet-fictionele elementen een rol
spelen: Pirsigs, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, Woutertje Pieterse, In
Cold Blood en Moeder en Zoon van Reve.
Het breed uitgemeten hoofdstuk IV, ‘Twee genres: aforisme en sonnet’ lijkt zich
tot werkcollegestudenten te richten. We zien hoe een verzameling van tientallen
omschrijvingen moet leiden tot ‘een geldige omschrijving van het teksttype “aforisme”’
(124) en als dat (natuurlijk) niet lukt, tot een beschrijvingsmodel waarin al het
materiaal is verwerkt (‘Niets gaat verloren, wij hebben niet voor niets gezocht’, 156).
Oversteegen verklaart principieel ‘dat niet alleen het ontwerpen van een descriptief
systeem wetenschap is, maar ook het uitvoeren van de beschrijving zelf’ (34), mits
opgevat als ‘het systematische gronden vaststellen van mogelijke betekenisrelaties’
(34). In Hoofdstuk V geeft hij in een behandeling van het gedicht ‘Vlam’
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van Marsman aan wat dit inhoudt: een zeer arbeidsintensief procedé dat alleen uit
te voeren is voor wie horden werkcollegestudenten en andere bereidwilligen ter
beschikking heeft. Vóór dat men gaat interpreteren moet men n.l. eerst een
materiaal-analyse verrichten: o.m. een opgave per woord van álle betekenissen die
het woordenboek geeft. In de interpretatie (dat is ‘een voorstel tot semantische
ordening van de tekstgegevens’, 204) zal dan wel blijken wat bruikbaar is, maar
nooit mag een interpretatie ‘strijdig zijn met de in de analyse vastgestelde feiten’
(205). Deze feiten betreffen behalve de woordenboekgegevens ook observaties op
syntactisch niveau, de typografische presentatie ‘en daarna klankopbouw,
woordsoorten, metrum/ritme, topoi, ideolekt’ (204). Afgezien van de praktische
bezwaren zie ik niet in waarom de aanvaardbaarheid van een interpretatie niet door
de aandachtige taal/literatuurgebruiker zou kunnen worden vastgesteld zonder al
dit voorwerk (nog een geluk dat hij Van Dale gebruikt en niet het WNT). Wat dat
betreft is er geen principieel verschil tussen het interpreteren van een literaire tekst
en welke taaluiting dan ook. Oversteegen presenteert de analyse woord voor woord,
ter voorbereiding van het ‘lineaire lezen’ waar F.L. Zwaan zich destijds zo over heeft
opgewonden: ‘En nu gaan we regelrecht het gekkenhuis in’ (Merlyn, 1966:492).
Destijds bleek dat reeds zo'n vaart niet te lopen. Oversteegen heeft gelijk als hij
zegt: ‘zodra er sprake is van zinsopbouw, moeten wij rekening houden met
verschuivingen die bij lineaire lektuur van opeenvolgende zinnen plaats kunnen
vinden.’ (p. 180) Maar dit ‘rekening houden met’ rechtvaardigt niet de conclusie: ‘Ik
begin daarom bij de titel, en ga door tot de (enige) punt!’
Het zal Zwaan deugd hebben gedaan dat Oversteegen onderscheid maakt tussen
‘de kritiek van de adekwate respons’ d.i. de filologisch aanvaardbare tekstkritiek en
kritiek vanuit een andere LO dan die in de tekst, al zullen Oversteegen en hij over
de waarde van deze beide wel van mening blijven verschillen.
Oversteegen hecht aan verklaringen van te voren. Dat bleek bij de LO en ook in
het slothoofdstuk, wanneer hij bij waardeoordelen vraagt om criteria-vooraf.
Overigens stelt hij dat het hier meestal niet gaat om oordelen maar om ‘het poneren
van een literatuurop-
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vatting via het stellen van een kwasi-norm’ (238). Een voorbeeld is ‘persoonlijkheid’
bij Du Perron. Ik aanvaard die term graag en zou zelf willen beweren dat álle zgn.
normen en criteria bij literaire waardeoordelen kwasi- zijn omdat men ze niet zo kan
definiëren dat de gebruiker weet waaraan hij zich moet houden; men hoeft ze dus
ook niet vooraf uit te spreken.
Oversteegen wil de verschrikten terugvoeren naar de literatuurwetenschap. In
dat streven passen zijn concrete tekstvoorbeelden en zijn relativisme tegenover
allerlei vormen van dogmatiek. Minder effectief lijkt mij zijn bij vlagen opdringerig
onbezorgde toon (‘een wasechte autonomist’ 46, ‘Dat is wat ik op het moment
bedenken kan’ 59, ‘Hier stop ik, om mijn geluk niet te zeer op de proef te stellen’
197). ‘Het kan mij niet meer schelen wat de wetenschap wil’, roept hij in de inleiding
uit, maar ook: ‘De spelregels van de wetenschap aanvaard ik; natuurlijk’. Naast die
spelregels blijkt hij echter ook geleerde terzijdes voor insiders ‘(“Conceptus cum
fundamento in re”, noemde Teessing die treffend’, 32) al even natuurlijk te
aanvaarden. Een keer schermt hij zelfs met een exact aandoende formule WO =
LO + N // D + I, ‘(waarin WO “waardeoordeel”, N “norm”, D “beschrijving”, I
“interpretatie” en // “toegepast op” betekent)’ (236), een formule die vrijwel niets
blijkt te kunnen verklaren omdat noch de elementen, noch de onderlinge samenhang
duidelijk zijn in te vullen. Het conflict tussen de Merlynist en de professor?
Het interessantst vind ik Oversteegen wanneer hij teksten analyseert, b.v. Zen
en In Cold Blood. Ook zonder een loodzwaar analytisch apparaat blijkt het dan heel
goed mogelijk om redelijk controleerbare uitspraken te doen. Sterk is Oversteegen
ook in het aangeven van historische verbanden, vooral de belangrijke rol van het
Symbolisme voor de literatuur (Eliot, Nijhoff), de literaire kritiek (Cl. Brooks, New
Criticism) en de literatuurwetenschap (Maatje). Overigens, als het waar is dat in al
deze gevallen het Symbolisme aan de basis ligt ondermijnt dat wel Oversteegens
intrigerende stelling dat uit een nieuwe literatuur een nieuwe kritiek voortvloeit die
dan weer de basis vormt voor een ontwikkeling in de literatuurwetenschap, aangezien
dit door Oversteegen juist geïllustreerd wordt
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aan de hand van de veronderstelde opeenvolging van wederom Eliot (Waste Land),
Brooks en de literatuurwetenschap van de jaren 50 en 60 (p. 46 e.v.).
Misschien is het uitwerken van deze ideeën een dankbaar onderwerp voor een
volgende studie van Oversteegen die dan, wat mij betreft zuiniger mag zijn met wat
in de ondertitel van Beperkingen in een speelse samentrekking heet:
‘methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de
moderne literatuurwetenschap.’
P.F. SCHMITZ

S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen van de
Souterliedekens tot Datheen, met hun voorgangers in Duitsland en
Frankrijk. Tweede druk, met enige aanvullingen en verbeteringen. J.P.
van den Tol, Dordrecht, 1983. 600 pp. Prijs: ƒ 95, -.
De redactie ontving een recensie-exemplaar van de tweede druk van Lenselinks
opus magnum, De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot
Datheen, de grote studie waarop de schrijver in 1959 te Utrecht is gepromoveerd.
Het zal niet geheel toevallig zijn, dat er van dit monumentale werk indertijd in de
literair-wetenschappelijke tijdschriften nauwelijks recensies verschenen zijn. Welke
neerlandicus kon zich bevoegd achten, te oordelen over de inhoud van een studie
die nu juist zonneklaar bewees, dat de auteur het terrein van onderzoek als geen
ander beheerste? Lenselinks dissertatie stond meteen als een standaardwerk te
boek.
Het kan niet de bedoeling zijn, het verschijnen van deze tweede druk aan te
grijpen als een gelegenheid om het werk alsnog op de gebruikelijke wijze te
bespreken. Daarmee zouden we de indruk kunnen wekken, van mening te zijn dat
de stand van zaken, in de vorige alinea aangeduid, is gewijzigd. Dat is onzes inziens
niet het geval. Niettemin hebben we nu de kans, een aantal bijzondere kwaliteiten
waardoor Lenselinks boek zich kenmerkt, nog eens in het kort aan te stippen.
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Om te beginnen legt het getuigenis af van een formidabele kennis van de
zestiende-eeuwse theologische, met name reformatorische literatuur. Die kennis
stelt de auteur in staat, nauwkeurig de confessionele kleur van de onderzochte
psalmberijmingen te bepalen, onder andere door ze in verband te brengen met de
bronnen waarvan de berijmers zich hebben bediend.
Dan is er de onvolprezen methode: een uitermate nauwgezette analyse van de
teksten. Lenselink neemt van woord tot woord en van regel tot regel de psalmliederen
onder de loep om op grond daarvan precies te kunnen beschrijven wat de berijmers
met een gegeven psalm hebben gedaan. Zo was het hem mogelijk, niet alleen de
werkwijze der dichters te karakteriseren, maar ook bijna altijd met zekerheid te
concluderen, welke bijbelvertalingen en/of exegetische werken aan een bepaalde
berijming ten grondslag hebben gelegen. Lenselink doet niet aan speculatie - de
lezer heeft, met de schrijver, altijd vaste grond onder de voeten.
In de derde plaats noem ik het grote inlevingsvermogen waarmee het Lenselink
lukt, op een verantwoorde wijze aan de prestaties der berijmers naar hun aard recht
te doen wedervaren en de betekenis van het verschijnsel der berijmde psalmen in
de Nederlanden in de eeuw van de reformatie aan het licht te brengen. Lenselinks
congenialiteit met de reformatorische dichters van de zestiende eeuw maakt, in
combinatie met een uiterste filologische acribie, een zuivere weging en beoordeling
in historisch kader mogelijk.
En tenslotte mogen we zonder overdrijven zeggen, dat de omvangrijke en
gecompliceerde stof gegoten is in een overzichtelijke vorm en gebracht in een
voortreffelijke levendige stijl. Mede ten gevolge daarvan is de herlezing voor mij
opnieuw een bijzonder genoegen geweest.
Wij verheugen ons - het zal de lezer niet geheel ontgaan zijn - over de heruitgave
van Lenselinks psalmen-boek en beschouwen het als een gelukkige omstandigheid,
dat we deze beknopte laudatio mogen uitbrengen in het zilveren jubileumjaar van
zijn promotie. En om de vreugde compleet te maken verschijnt binnenkort bij dezelfde
uitgever dankzij voortgezette bemoeienissen van de jubilaris met het
onderzoeksobject van zijn proefschrift een simultaanuitga-
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ve van zes oude Nederlandse psalmberijmingen, te weten de Souterliedekens
(1540), de volledige psalters van Datheen (1566), Marnix (derde uitgave, 1617),
Revius (1640) en Westerbaen (1655), en de berijming die in de Nederlands
Hervormde Kerk anno 1773 werd ingevoerd ter vervanging van Datheen; een en
ander met inleiding en toelichtingen. Deze grote editie kunnen we beschouwen als
een bekroning van Lenselinks jarenlange occupatie met de berijmde psalmen in de
Nederlandse kerkelijke en literaire cultuur.
Een gelukwens is derhalve om meer dan één reden op zijn plaats.
L. STRENGHOLT

Briefwisseling Gerretson - Van Eyck. Verzorgd en toegelicht door Drs.
P. van Hees en Dr. G. Puchinger. Bosch & Keuning nv, Baarn 1984. 733
pp., f 65, -.
Na de vijf delen Briefwisseling Gerretson - Geyl hebben Van Hees en Puchinger nu
de Briefwisseling Gerretson - Van Eyck bezorgd. Het is een uitgave die voor de
neerlandistiek van belang is om het vele dat men erin vindt over de poëzie van beide
correspondenten, hun plaats in de literaire wereld van hun tijd, het moeizame
ontstaan en niet minder moeizame bestaan van het tijdschrift Leiding en Van Eycks
bemoeienissen met de heruitgave van Experimenten (het blijft betreurenswaardig
dat J. de Gier deze correspondentie niet rechtstreeks heeft kunnen bestuderen voor
zijn dissertatie over Gossaerts bundel). Maar niet alleen daarom. De correspondentie
geeft een boeiend beeld van de manier waarop Gerretson en Van Eyck elkaar op
de hoogte stelden van wat hen buiten de literatuur bezighield. Opvallend is dat zij
daarin selectief te werk gingen. Zo houdt Van Eyck zich zo ver mogelijk van het
onderwerp Nationale Unie en komt, merkwaardig genoeg, de internationale toestand
tussen 1933 en 1941 niet één keer ter sprake! Deze twee markante en moeilijke
persoonlijkheden waren door een diepgaande vriendschap met elkaar verbonden.
Het gehalte daarvan heeft gemaakt dat hun verkeer niet ontijdig afgebroken is, hoe
hoog de golven soms ook gin-
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gen. Vooral Van Eyck heeft prestaties geleverd van geduld met en begrip voor zijn
nogal neurotische vriend.
De annotaties zijn strikt zakelijk en daardoor zeer bruikbaar. In de Inleiding geven
de editeurs een korte, voortreffelijke karakteristiek van de briefwisseling. De uitgave
wordt gevolgd door enkele bijlagen, een register van persoonsnamen en een register
op publicaties. De brieven zijn hier en daar aangevuld met brieven aan anderen en
enkele documenten.
Amsterdam,
Vrije Universiteit
MARGARETHA H. SCHENKEVELD
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