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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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C.C. de Bruin
Op 9 oktober 1988 overleed, 83 jaar oud, dr. C.C. de Bruin, emeritus-hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Voor zijn wetenschappelijke oeuvre verleende
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde C.C. de Bruin in 1984 haar hoogste
wetenschappelijke eer: de Prijs voor Meesterschap, die eens in de vijftien jaar wordt
uitgereikt aan een geleerde wiens werk op het door de Maatschappij behartigde
terrein van exceptioneel gehalte wordt geoordeeld. De voordracht voor deze Prijs
geschiedt vanuit de Commissie voor taal- en letterkunde - de Commissie die ook
dit Tijdschrift redigeert; het is de huidige Commissie een voorrecht met een kort
woord haar verbondenheid met C.C. de Bruin tot uitdrukking te brengen.
Artikelen heeft De Bruin nimmer in dit Tijdschrift gepubliceerd, wat bepaald
opmerkelijk mag heten, zijn reusachtige wetenschappelijke produktiviteit in
aanmerking genomen. Sinds lange jaren behoorde hij echter tot de meest
gezaghebbende recensenten van het Tijdschrift; zijn eerste recensies verschenen
in jaargang 67, de laatste in jaargang 101. Wie deze recensies herleest, wordt
getroffen door de wijsheid en de toewijding die eruit spreken. Wijsheid in de vorm
van een afgewogen oordeel, dat wel eens scherp kon zijn wanneer De Bruin meende
dat het werk erom vroeg, maar altijd werd geformuleerd vanuit een belangeloze,
voluit wetenschappelijke toewijding aan de zaak in kwestie. Ook waar De Bruins
recensie persoonlijk moest zijn - zoals met betrekking tot K. Heeroma's De andere
Reinaert (jrg. 88 (1972), p. 57-70) - bleef altijd de zaak zelf, het besproken bock, op
de voorgrond staan.
Zij die het voorrecht hebben gehad De Bruin te hebben gekend, weten dat het
karakter van De Bruins recensies in overeenstemming was met diens persoon. De
leden van de Commissie voor taal- en letterkunde kunnen ervan getuigen; sommigen
zelfs na decennia-lange samenwerking met hem die in dit gezelschap tot de meest
gerespecteerde leden behoorde. Wijs en toegewijd was De Bruin
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ook in de maandelijkse vergaderingen, in zijn pre-adviezen over ingezonden artikelen
en in zijn oordeel over andere zaken de Commissie of het Tijdschrift betreffende.
Voor menigeen in de Commissie, zeker ook voor de jongeren, was De Bruin het
toonbeeld van de ware geleerde. Een man van boeken, die hij gretig las en met een
ontzagwekkende werkkracht zelf schreef - en vooral van het Boek der boeken,
waarvan de verspreiding in de middeleeuwse Nederlanden in De Bruins
wetenschappelijke arbeid centraal heeft gestaan sinds zijn magistrale studie over
De Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament (1935). Ook
belichaamde De Bruin de ware geleerde inzoverre hij de eigen persoon volledig
wegcijferde achter het studie-object; men kon hem ervan verdenken bijna de hem
dierbare auteurs te benijden, de middeleeuwse Bijbelvertalers, die hun reuzenarbeid
doorgaans in anonimiteit aan het nageslacht hadden doorgegeven. Het mag ook
typerend heten dat vrijwel alle Leidse studenten met specialisatie Middelnederlandse
letterkunde professor C.C. de Bruin van naam kenden - maar vrijwel nooit wisten
dat zich achter die naam de rijzige man verborg die zij vrijwel dagelijks in de
catalogushal van de U.B. aan het werk zagen. Juist omdat elke persoonlijkheidscultus
C.C. de Bruin vreemd was, is het de Commissie voor taal- en letterkunde een
behoefte hier te gedenken dat zij in hem een van haar meest markante leden heeft
verloren.
F.P. van Oostrom,
voorzitter
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Ian E. Robertson
Berbice and Skepi Dutch
*
A lexical comparison
Abstract
Berbice and Skepi Dutch represent the only two instances in which full blown creoles
with a Dutch-based lexicon are known to have developed in Dutch colonies. The
only other documented case of a creole with a Dutch-based lexicon is Negerhollands
of the former Danish West Indian Islands.
The few surviving speakers of Berbice and Skepi Dutch assert that their respective
creoles are not mutually intelligible. This analysis of two hundred lexical items, based
mainly on Swadesh's two hundred word list, provides concrete support for the
opinions of the speakers.
The list also points to the possibility that Skepi Dutch may in fact be more closely
related to Negerhollands than either of them is to Berbice Dutch.
Finally the significance of non-Dutch Lexical items in Berbice Dutch, from Eastern
Ịjọ in the main, and the phonemic realization of these items makes Berbice Dutch
appear to be the oldest or at least the most conservative of the three Dutch-based
creoles.
Most students of Guyanese history set the date of the initial Dutch settlement of
Essequibo some time between 1591 and 1625. The controversy hinges mainly
around the distinction which is drawn by some historians between the setting up of
trading posts and the establishment of permanent settlements. There is a lack of
reliable documentation on the dating of either the establishment of trading posts or
of actual settlements. This lack of documentation offers little promise for the resolution
of the debate. It is clear, though, that whichever way the debate is resolved the latest
1
possible date of the initial Yskepi settlement is 1625.

*

This article was initially prepared prior to the discovery of the Eastern Ịjọ element in Berbice
Dutch (cf. Smith, Robertson and Williamson 1987). The writer acknowledges the considerable
help of Silvia Kouwenberg in the preparation of the final version.
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In 1627 the Berbice colony, situated less than a hundred miles east of Essequibo,
was settled privately by Abraham van Peere, one of the directors of the Zeeland
chamber of the Dutch West India Company (Netscher 1888). The colony remained
under the control patronage of the Van Peere family for about half of its nearly two
hundred years of Dutch rule.
The two colonies were united by the British in 1831 to form two of the three
counties in what is now the independent nation of Guyana, the only nation on the
mainland of South America in which the official language is English.
The colonies of Essequibo and Berbice are the only Dutch colonies in which
creoles with a predominantly Dutch-based lexicon are known to have developed
(Robertson 1977). Until their rediscovery (Robertson 1975-1976) Negerhollands of
the Danish West Indian Islands of St. Thomas and St. John was assumed to be ‘the
only full-blown Dutch-creole’ in the world (Reinecke 1937; Hale 1975).
The absence of a Dutch-based creole in any Dutch colony led to speculation
among some linguists that there must have been substantial differences between
the forms of Dutch colonialism on the one hand and those of the British and French
in both of whose territories vibrant creoles are known to have developed. The
discovery of Berbice and Skepi Dutch now obviates the need to seek out differences
between the varying colonial practices. It also rules out the need to re-examine the
2
social correlates which are normally assumed to underlie the creolisation process.
The available evidence indicates that Berbice and Skepi Dutch are not now
mutually intelligible. In the first place neither the speakers of Berbice Dutch nor those
speakers who have a very sound acquaintance with Skepi Dutch could decipher
more than a few items in the other Dutch-based creole. Secondly, even the lone
speaker of Berbice Dutch who has been exposed to Skepi Dutch testifies that though
there are similarities, the languages are different and that in his own experience the
speaker of one had to learn the other. Both these positions have been supported
3
by random tests carried out both orally and with recordings. Finally,
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when these two creoles are compared the differences at every level are significant
enough to prevent mutual intelligibility.
The fact that Guyana is now a single entity should not blur the fact that Berbice
Dutch and Skepi Dutch developed in what were two separate colonies i.e. Berbice
and Essequibo. Constant official contact and movement of families from one colony
to the other does not appear to have neutralised the separateness of the
development. At any rate the development of separate creoles within a single territory
is not unique since in neighbouring Suriname at least three separate creoles, Sranan,
Saramaccan and Djuka are known to have developed.
Voorhoeve (1973) argues a sound case for Saramaccan being considered an
older or more conservative version of Sranan. It is possible that a similar kind of
argument may be made for Berbice and Skepi Dutch. The data currently available
on Skepi Dutch is insufficient to prove the case conclusively.
The lack of mutual intelligibility between present day versions of Berbice and
Skepi Dutch may be accounted for in several ways.
1. The two languages may have had a common source but may have diverged
very rapidly so that they must now be considered separate languages.
2. The languages may not have had a common source but the similarity of inputs
and of the social and historical processes to which the people who spoke these
languages were subjected have resulted in the range of structural similarities
which the two languages display.
3. The similarities may be purely accidental.

The question of mutual intelligibility has not itself been thoroughly investigated by
linguists. However, it seems that barriers to mutual intelligibility may range from the
relatively superficial phonetic characteristics to what linguists may consider the more
fundamental areas of language.
This paper examines the implications of the lexicon for the question of mutual
intelligibility.
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1. It presents the first two hundred basic items recorded in Skepi Dutch. These
items were either parts of spontaneous utterances or were elicited on the basis
of Swadesh's two hundred word list.
2. It compares these two hundred items with those used in Berbice Dutch with a
view to seeing
(a) The respective percentages of items with varying lexical sources
in their lexicon
(b) The percentage of common etymons
(c) The degree of phonological variation in items derived from a
common etymon
(d) The proportion of instances in which the creoles have different
Dutch etymons.

3. It compares more than 142 items with those used in Negerhollands to give
some indication of the degree of correpondence between these two creoles
and Negerhollands.

Table I below summarizes the sources of the two hundred items.

Table I. Summary of Sources of 200 items in word list
Language

Dutch

Skepi

Berbice

Others

Unknown

Total

166

Dutch or
English
16

17

1

200

83%

8%

8½%

½%

100%

120

12

68

-

200

60%

6%

34%

100%

The percentage of lexical items of unquestionable Dutch origin is above sixty in
both Skepi Dutch and Berbice Dutch. This fact confirms them both as being creoles
with Dutch-based lexicons. In Skepi Dutch, however, the proportion of lexical items
derived from Dutch is a clear 23% greater than in Berbice Dutch.
The number of instances in which both creoles have a Dutch-derived lexical item
and the number of instances in which such Dutch-derived items are from a common
Dutch lexical source is more crucial to the question of mutual intelligibility than the
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absolute percentages of Dutch-derived items in the creoles. Table II summarizes
this information and indicates that in 112 instances or 56% of the items on the list
both Berbice and Skepi Dutch have items which are Dutch-based. Further in 18
instances or 9% of the time, the Berbice Dutch item is selected from a Dutch lexical
source which is not the same as the one from which Skepi Dutch selects its item.
This means that of the total of two hundred items in the list only 94 or 47% of them
could be expected to be understood by a speaker of either creole.

Table II. Dutch Derived Lexicon
Both Creoles Items
derived from Dutch
112

Common etymons

Different etymons

94

18

56%

47%

9%

Even the expected 47% however, need not be mutually intelligible. Differences
in the phonetic realisation of the lexical items in the respective creoles suffice to
make them mutually unintelligible. The 94 items with common etymons in Table II
share a total of 131 phonetic differences. This figure is too low perhaps to prevent
mutual intelligibility, but when it is taken in conjunction with other factors, such as
the many words which do not have common etymons, the differences rather than
4
the similarities are emphasised to the untrained speaker.

Table III. Phonetic differences in realisation of items from a common
Dutch source
Differences
in Final
Vowel
52

Differences
in Internal
Vowels
12

Differences Voicing of MiscellaneousTotal
in number ofConsonants
Syllables
40
5
22
131

As Table III indicates, 52 of the 131 differences are related to the final vowel. Of
these, 39 were instances in which Berbice Dutch
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employed a final CV pattern where Skepi Dutch ends on a consonant. As a general
rule, the Skepi Dutch informants did not readily recognise these items but were quite
willing to accept the similarity once it had been demonstrated.
Differences in number of syllables are usually caused by the CV endings of Berbice
Dutch. Of the remaining differences, the most significant numerically are those which
involve changes in internal vowels. These items presented significant barriers to
communication between speakers of the two creoles. As a general rule the speakers
gave only grudging acceptance to the similarities when these were explained.
Consonantal differences were relatively few. Of these the most significant were
those involving voicing. This distinction is related to the structure of the final syllable.
In both creoles voiced stops never occur in syllable final position. Wherever,
therefore, the Berbice and Skepi Dutch items are distinguished only by the addition
of a final vowel to a stop, the item with the final vowel takes the voiced consonant
while the other has the voiceless counterpart. These differences were again not
willingly accepted by the most competent speakers of Skepi Dutch. Since the rule
about the unvoicing of final consonants is never broken, the results of operating it
would always present a significant barrier to communication between speakers of
the two creoles.
Other phonetic differences related to the consonants were not patterned enough
for any significant conclusions to be drawn. A study of a larger sample of items may
however indicate a significance in some other consonantal areas in particular in
such areas as the variation between /l/, /r/ and zero in the two creoles.
In the remaining eighteen instances in which both creoles get their lexical items
from Standard Dutch, each derives its item from a different Standard Dutch source.
This would naturally create yet another block to intelligibility. This paper does not
investigate these items in detail but they may have an even greater significance.
They may hold clues to the age or degree of conservatism of the creoles since they
may betray differences in usage over time. The items may also provide significant
information about the dialectal inputs into the two creoles.
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Items from non-Dutch sources
The items which are of non-Dutch origin in both creoles are an obvious barrier to
communication once the items selected from another language are not identical.
Table IV presents a breakdown of the lexical items acquired by each creole from
sources other than Dutch.

Table IV. Summary of non-Dutch items
English
Skepi

7

PortugueseWest
African
1
5

Berbice

9

0

55

Arawak

Unknown Total

4

1

18

4

-

68

Of these, the items chosen from Arawak and English present no barriers to
communication since they are either shared by both creoles or are part of the creole
speakers' competence in the source language. On the other hand, items selected
from other languages, especially West African languages, have two levels of
significance.
Firstly, items selected from these languages would not be intelligible to the speaker
of the second creole if the item was not also used in his creole. Only three times did
the two creoles have a lexical item from the same West African source. (cf. items
1, 76 and 117) The Eastern-Ịjọ contribution to Berbice Dutch vocabulary (cf. Smith,
Robertson & Williamson 1987) is the main cause of the considerably larger number
of non-Dutch items in Berbice Dutch as compared to Skepi Dutch, and as a
consequence, is in no small way responsible for mutual unintelligibility.
Secondly, West African contributions could only have been made in the earlier
stages of the creolisation process. The significance of the Eastern-Ịjọ contribution
to Berbice Dutch can hardly be underestimated. Consider for example the Berbice
Dutch compound lexical item /jεrma tʌkʌ/ ‘giri’, i.e. ‘female’ and ‘child’. Both parts of
the compound are Eastern-Ịjọ. The semantic field covered by these two items is so
basic to language that their being selected from Eastern-Ịjọ testifies to the
fundamental nature
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of the contribution of this language to Berbice Dutch. On these grounds Berbice
Dutch must be considered the more conservative of the two creoles, i.e.
demonstrating more continuity of a West African linguistic background.
Further evidence of the degree of conservatism of the two creoles may be gleaned
from the final syllable structure mentioned earlier. It has been assumed that the
tendency to a final CV structure is a characteristic of older or more conservative
creoles. This is among those factors normally used to show that Sranan Tongo and
Jamaican creole are the older or more conservative forms of English creole in the
Carribbean area. This view is supported by the fact that the final vowel is one of the
earliest phonological features to be lost in both Guyanese and Jamaican
English-based creole as they move along the continuum to Standard English.
If the same criterion holds across creoles then the higher instance of CV final
syllable structure in Berbice Dutch is evidence that it is a more conservative creole
than Skepi Dutch, or perhaps, older (cf. Smith, Robertson & Williamson 1987 for a
discussion of the genesis of the Berbice Dutch language and it's probable relation
to Skepi Dutch).
On the basis of the word list, therefore, it seems uniikely that the two creoles are
mutually intelligible. Also, the large number of items derived trom different source
languages and/or from different etymons from the same source language, suggest
that they were not derived from a common source.
Correlations between these two creoles and Negerhollands are not the primary
concern of this paper as only 142 counterparts of items in the list could be found in
available source material on that language. These items are used here to make
some preliminary points about the relationship between the creoles of the region.
Of the 142 items provided for comparison here, the Skepi Dutch and Negerhollands
items are identical 121.5 times (i.e., 85.56% identity). By contrast the Berbice Dutch
and Negerhollands items are only identical 86 times (i.e., 60.56%).
Two important deductions may be made from these facts. The first of these is that
Skepi Dutch and Negerhollands show a high
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enough correlation of lexical items to suggest that they may have been mutually
intelligible or at least that their development as creole languages was very similar.
The second conclusion which may be arrived at is that as a consequence of the
arguments provided here for the degree of conservatism of Berbice and Skepi Dutch,
Berbice Dutch must be considered more conservative, displaying more West African
features, than both Skepi Dutch and Negerhollands.

Adres van de auteur:
Fac. of Education
St. Augustine
Trinidad, W.I.

Appendix: wordlist
Preliminary Notes
1. Ordinary orthography is used in all columns except columns 2 and 3.
2. Berbice and Essequibo items are written in phonemic script, following IPA
conventions. Negerholland items are spelled as they are spelled in the source.
3. The items listed in the final column merely indicate the Dutch lexical item to
which the Creole items are related. No attempt is made to find the specific
phonetic representation from which the form was actually derived, though
obsolete and substandard forms are given when relevant.
4. No entry in the final column indicates that no source has been assigned to the
particular item in the creole.
5. Lexical sources other than Dutch are not included, but the source language is
indicated, i.e. English, Portuguese, West African. The use of West African
covers a range of languages, but refers predominantly to Eastern Ịjọ where
Berbice Dutch items are concerned.

1

ENGLISH
am, is, are

ESSEQUIBO BERBICE
di, da
di, da

NEGERHOLLANDSSOURCE
West African

2

ant

mira

mira

mier

3

arrow

pilə

pili

pijl

4

ask

frag

fragi

5

aunt

ta:nta

vraeg

vragen
tante

a:nt

English
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6

ENGLISH
axe

ESSEQUIBO BERBICE
bilə
bili

7

back

lεnt

NEGERHOLLANDSSOURCE
bil
bijl
lende

atri

achter
rege

rug

8

bag

sak

sa:ka

zak/English

9

banana

bakofa

bakofa

banana

West African

10

bed

bεdε

bedi

beri, bedde

bed/English

11

belly

bυk

bik

buik

bɔlə
12

beneath

bεnεr

beneden
ɔndrə

13

big

West African

ondə

klυk

kloek
gro

14

bite

bet, bıt

15

black

swati

onder

gro

biti

groot
bijten

swat, hau

zwart

krukru

West African

16

blood

blυt

blutu

bloed

17

boat

kυriar

kuiara

Arawak
bot

18

bottle

bɔdl

bɔdlə

bottel/English
bat'l

19

book

bυk

bread

21

cassava
bread

bok, buki

bεkεlaŋt brot

(Wheat)

English
boek/English

bυkυ
20

boot/English

boek
beklant
brood

brɔtə

brot

kasabibrot

brood
Arawak/brood

kika

West African

22

breeze

wεnt

wεndε

wind

23

bring

brıŋk

brIŋgi

brengen/English

24

brother

blur

bluru

25

burn

brant

brandi

26

buy

kop

kop

kop

kopen

27

call

rup

lupu, rup

rup

roepen

bruer

broer
branden
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(Sugar)cane sukuru

sukostok
juŋgua

29

carry

drag

West African
dra

deki mu, tot

suiker(stok)

dragen
West African
(calque)
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30

ENGLISH
cassava

ESSEQUIBO BERBICE
kasabi
kasava

31

cat

kat

kat/English
pus

32

catch

NEGERHOLLANDSSOURCE
kasaw
Arawak

faŋk

pushi

poes/English

faŋg

vangen

ku
33

child

kεntε

West African
ken

tʌkʌ
34

clock

hɔlʌsi
klɔk

35

clothes

klεr

kindje
West African

holochi

horloge

klok

klok/English

kleer

kleren

bita, vita

West African
kakkerlak

36

cockroach

kakalaka

kakla:ka

37

cold

kɔut

kautu

kot

koud

38

comb

kam

kam

kam

kam

39

come

kυm

kυmυ

kom

komen

40

cord

tau

tau

41

corn

maIs

touw
maIs

biaka
42

corner

maïs
West African

karna

English
ka:ndi

kant

43

cow

kuI

kuI

kuI

koe
(obs.koei)

44

crab

krabu

krabu

krabu

krab/English

45

cry

krig

krijten
kriʃi

46

cuff

krijsen

mʌkər

mokeren
gIof

(er van
langs)
geven/West
African
(cf. 89)

47

cup

mok

moku

48

cut

kap

kap, kapu

49

cutlass

hɔwə

hauru

50

die, dead

dυt

dotə

mok
kap

kappen
houwer

dod

dood
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dog

tʌtʌ

West African
hɔndə

52

53

dress

dry

paki

drʌg

hun

hond
pak

bita

West African

drɔkυ

droog
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54

ENGLISH
ear

ESSEQUIBO BERBICE
er

NEGERHOLLANDSSOURCE
English

bieri

West African
ho

55

eat

skaf

oor
schaften

jefi

West African
yet

eten/English

56

egg

aIrə

aIri

eyu

ei(eren)

57

eight

akt

akti

ak

acht

58

eleven

εlk

alfu

elef

elf

59

eye

hʌgʌ

hogo

oog

tɔrə
60

father

papaI

papa

West African
popa

papa

fadir

vader/English

61

fever

kɔrs

kors, kurυsu koors

koorts

62

field

tun

tun

tuin

63

fire

fir

fi
fini

64

fish

feʃi

feʃi

65

five

faif

faIfu

66

foot

fut

West African
feʃ

four

firi

68

fowl

hυndυr

firi

fev

vijf

futu

voet/English
bout

fi

vier

hundu

hoen(ders)

abʌkʌ
69

give

gef

West African
gi

pi
70

girl

mεski

go

menshi

lop, lofe/o

meisje/coll.
meiske
West African

lo

mu

geven
West African

jεrma tʌkʌ
71

vis
vijf/English

bautu
67

vuur

lopen/West
African (cf.
Port. Pidgin
lo, logo)
West African

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

72

God

tata faðr

tita
papa bari

73

gold

gaut

gautu

74

good

mɔI

mɔI

West African
West African

gaut

goud
mooi
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75

76

ENGLISH
good day

ESSEQUIBO BERBICE
murg

grandmother gã gā

NEGERHOLLANDSSOURCE
morgen

daki

dag

dag

gaŋ gaŋ

gang gang

West African

tanta

77

green

gruIn

78

hammer

mʌker

79

hair

har

80

hand

hant

tante
a:tεtε

tantetje/Arawak

grun

groen
moker

hambυru

hambu

hamer

hari

har

haar

hant

hand

bara
81

hat

nut

82

he, she, it

εm

hutυ

West African
hut

hoed

hem

hem

a, ɔ, ori
83

head

kυp

West African
kop

tibi
84

headache

kop
West African

kυpsir

kopzeer
tibisεrε

West
African/zeer

85

hear

hɔrə

hʌrʌ

hoor

horen

86

here

hisə

hiri

hieso

hier(zo)

87

hide

stʌkwε

stek, stikoi

(weg)steken

bōjə
88

high

hug

89

hit

sla

hɔgə

West African
hok

hoog

sla

slaan
(er van
langs)

gef

geven/West
African (cf.
46)

90

hoe

hɔwεla

hawεla

91

hold

faŋk

faŋgi

92

home,
house

huis

hau

vangen
huus

wari

houweel

huis
West African
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how

hɔwsə

hʌsʌ

94

howdy

hʌsmεtjυ

hʌsmεtjυ

hoso

hoe, hoezo
hoe is het
met
je

95

hungry

hυngər

huŋgər

96

I, me, my

εk

εkε

hongru

hongerig/English
ik
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97

ENGLISH
iron

ESSEQUIBO BERBICE
IʃIr
Iʃri

98

island

kʌrʌ

kaIri

99

kitchen

kνmbυs

kυmbυʃi

100

knife

mεsə

mεs(rε)

101

knock

sla

102

let

at

103

little

klεŋk
beki

104

look

lυrυ

105

meat

ko:s

NEGERHOLLANDSSOURCE
ijzer
Arawak/West
African
kambus

mes
nef

English

sla

slaan

gef

(er van
langs)
geven/ West
African (cf.
89)

dat

laten/dat

beki

klen

klein

bechi

beetje

kali

karig/West
African

luru

loeren
kost

na:ma
106

miss

West African

mεski

107

Monday

mʌndak

108

monkey

kwata

meiske
miss

English

ma:ndak

maandag
Arawak

pudi
109

money

galti

Arawak/Carib
gelt

boki
110

moon

English
man

akalo
morning

mag, murg

mother

morog

mouth

mont

morgen
vroeg

mɔdə

moeder/English
ma:ma

113

maan/maand
West African

frukə
112

geld
West African

mu:n
mant

111

kombuis

ma, mama

ma,
mama/English

mont

mond
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114

nine

nεgεn

115

not

ni, nIti

negn

West African
negon

negen
niet

-ka

West African
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116

117

ENGLISH
now

ochro

ESSEQUIBO BERBICE
nʌmwa

NEGERHOLLANDSSOURCE

nɔu

nɔu

nu

akruma

gruma

nou/English
West African

kIŋgambo
kiambo
118

old

ou

oud/coll.
ouwe
pɔtə

119

old man

West African

West African

opaI

ou pa/ouwe
paai (obs.)
pɔtman

120

on

West
African/man

an

121

one

en

122

orange

orIŋdz

aan/English
bof

bo

boven

en

en

een
English

ɔpl
123

paddle

skεpεr

skεprε

124

paper

papεr

pampiri

125

pass

pasεrε

apoʃin

schepper
pampi

papier/pampier
(obs.)

pase

passeren

(a)bɔrə
126

petticoat

West African

saIa

Portuguese
pεtikot

127

pickup

English

nεmεk

nemen
tua

128

piece

stεki

West African
stIk

kiba
129

pig

appelsien
(obs.)

fa:rk

stukje
West African

farki

varken

oprop

West African

130

plantain

bana:n

ba:na

banaan

131

plate

taflbɔt

talbu

tafelbord

132

please

asublifi

aspli

alstublieft

133

put

lεk

leggen
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134

pumpkin

pampun

pampuna

135

quick

gau gau

gau

136

quite well

hεlwεl

West African
pampon

gauw
heel

beki sə

pompoen

heel (wel)
beetje zo
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137

ENGLISH
rain

ESSEQUIBO BERBICE
rεgεn

NEGERHOLLANDSSOURCE
regon
regen

ε:nε
138

razor

West African

sklεrmεsə

scheermes
reza

139

red

a:ro

English
ro

bebia
140

rice

ris

141

roast

braI

riʃi

West African
ris

rijst (obs.
rijs)

braen

braden (coll.
braaien)

brandi
142

room

root

branden

kυmbus

kombuis
kambru

143

rood

wɔ:tl

kambu

kamer

woltə

wortel

tukυ

West African
touw

144

rope

tau

tau

145

rum

sɔpi

sopi

146

saltfish

bakliau

bakliau

supi

zopie
bakeljauw
(obs.)
Portuguese

147

see

kika

kiki

kik, ki

kijken

148

sell

forkʌp

fʌkopə

floko

verkopen

149

shave

skler

skeer

scheren

ʃev

English

150

shirt

hεmdε

hemdu

hemete

hemd

151

shoe

skun

skun

skon

schoen

152

shut

dυtri
kaʃi

153

silver

sʌlfer

West African
tu

toe (adverb.)

selvu

zilver (obs.
zulver)

sIlva

English

154

sister

sʌstər

sɔsʌ, sɔʃua

shishi

zus(ter),
zusje

155

six

ses

seʃi

ses

zes

156

sleep

slapi

slap

slapen
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157

small

klεŋk

West African
klein

kali

karig/West
African
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158

ENGLISH
snake

ESSEQUIBO BERBICE
slaŋka

159

soap

sεpu

160

speak, talk

pra:t

NEGERHOLLANDSSOURCE
slang
slang

tau

touw/West
African

ʃep

zeep
prat

bifi
161

spoon

lεpεl

lεplε

162

stay

sεt

sεt

163

stone

stεnε

ten

164

swim

swεmwa

swεmwa

praten
West African

leppu

lepel
zitten

sten

steen
zwemmen

swim

English

165

Sunday

sʌndak

sɔndak

zondag

166

table

tafl

tafl

tavl

tafel

167

take care

pasυp

pasop

pasop

pas op

168

teeth

tant

tan

tand

aka
169

ten

West African

ten

English
tin

170

the

di

171

there

dasʌ

tin

di

tien
de, die

dauso
daŋga

daarzo
West
African/daar

172

thing

gut

gυtυ

173

this

disə

diʃi

174

three

dri

dri

dri

drie

175

today

fandak

fandaka

fanda

vandaag

176

tongue

tυŋk

tung

tong

177

town

sta:t

got

goed
deze

ala:la

lallen/lel

sta:ti

stad
tapus

taphuis

178

tree

bɔm

bom

bom

boom

179

two

twe

twe

twe

twee

180

twelve

twalf

twalfu

twalef

twaalf

181

understand

fʌrsta:n

fυsta:n

fóstán

verstaan

182

wait

wak

wakti

wag

wachten
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walk

waŋgal

wandu
wεŋgi

184

want

wεl

West African
wεl

suku

wandelen

willen
zoeken
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185

ENGLISH
wash

ESSEQUIBO BERBICE
waʃ
waʃ

NEGERHOLLANDSSOURCE
waʃ
wassen/English

186

water

water

water
mIŋgi

West African
English/wel

187

well

wεl

wel

188

we, us

ɔns

enʃi

189

where

wa:r, waIs

ons

ons

wa

waar/waar is

waŋga
190

with

mεt

191

woman

jufrau

water

mεt

West
African/waar
mit

met

frau

juffrouw

jεrma

West African

192

wood

hɔut

hautu

hautu

hout

193

yam

jamυs

jamʃi

yamos

English

194

yes

ja

ja

ja

ja

195

yesterday

gεtεr

kεsrε

gistu

gisteren

196

yet

nug

nʌk(ʌ)

nogal

nog

197

yonder

gIεntε

ginder
daŋga

West
African/daar

198

you (pl)

εndε

jεndε (alma) yeno

je anders
(allemaal)

199

you

aʃu

ju

joe (dial.)

200

young

jυŋgυ

juŋgu

jong
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Eindnoten:
1 Yskepi is the early Dutch spelling of the name of the Essequibo colony, a name which has been
retained only in the name of the language discussed here, Skepi Dutch.
2 See Robertson 1979.
3 Further, in an informal discussion Miss Alice Stephens, one surviving speaker of Neger-Hollands,
did not recognise some very simple and basic items of both Berbice and Skepi Dutch.
4 In several instances both the Skepi Dutch and Negerhollands informants did not readily recognise
items where phonetic differences could be considered marginal e.g., voicing or addition of vowels.
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G.R.W. Dibbets
1
De Twe-spraack bespiegeld
Inleiding
In 1584 verscheen bij Plantijn te Leiden een boekje dat - merkwaardig genoeg binnen de neerlandistiek allang niet als ‘Nederduitsche letterkunst’ (‘Nederlandse
spraakkunst’) maar als Twe-spraack, als ‘dialoog’ dus, bekend staat, een titel
waarmee de presentatiewijze van de stof maar niet de stof zelf is gekarakteriseerd.
In deze Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, die ik hier verder als
2
Twe-spraack zal aanduiden zoals al zeker in de 17de eeuw gebruikelijk is geweest ,
richtten de Amsterdamse rederijkers van De Eglentier zich tot ‘native speakers’ van
het Nederlands en - zij het wat minder duidelijk - tot vreemdelingen die deze taal
wensten te gebruiken. In de opdracht van hun boek aan de stadsbestuurders van
Amsterdam en bij monde van schoolmeester Gedeon, een van de deelnemers aan
het tweegesprek, leverden ze hun visie op de ouderdom en de rijkdom van hun
moedertaal, boden ze een aantal meer of minder gewogen en onderbouwde regels
op het gebied van de spelling, de uitspraak, de indeling in woordsoorten, de
verbuiging en vervoeging van de Nederlandse woorden, en brachten ze een elftal
losse waarnemingen bijeen met betrekking tot taalverschijnselen in enkele
woordgroepen.
Met opzet heb ik in mijn uitgave van deze eerste ‘volledige’ spraakkunst van het
Nederlands (Dibbets 1985) de geboden regels, uitlatingen en beschouwingen niet
aan de tekst van het boekje ‘bespiegeld’, hoewel het, bijvoorbeeld, mogelijk zou zijn
geweest spellingregels en spellingpraktijk uit de Twe-spraack naast elkaar te leggen.
Ik vreesde dat de beschrijving van de taalpraktijk en de vervlechting van deze
beschrijving met de interpretatie van en toelichting bij de spraakkunstige regels van
de Twe-spraack de aandacht teveel zou hebben afgeleid van het primaire doel van
de uitgave:
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het bereikbaar en toegankelijk maken van de tekst. Bovendien zou de toch al
omvangrijke uitgave aanzienlijk in volume zijn toegenomen.
In deze bijdrage zal worden bezien of de schrijvers van de Twe-spraack zich in hun
boekje hebben gehouden aan uitspraken en regels die ze hun publiek aanboden.
Ik heb me daarbij beperkt tot het gebruik van vreemde woorden (par. 1) en enkele
aspecten die samenhangen met de regels aangaande de verbuiging van de
naamwoorden en enkele adnominale woorden (par. 2). De auteurs van de oudste
3
Nederlandse spraakkunst blijken zich in hun werk niet steeds even goed aan de
eigen uitspraken en voorschriften te hebben gehouden.

1. Het gebruik van vreemde woorden
alzó wy zó veel doenlyck is, alle bastaardwóórden ghemyt hebben
r

(Twe-spraack 1584: A4 ).
In de voorrede tot zijn vertaling Officia Ciceronis (Haarlem <Van Zuren>, 1561)
schreef Coornhert onder andere, dat sinds ongeveer 1520 heel wat Latijnse en
Franse elementen in het Nederlands waren opgenomen, niet ten voordele van de
moedertaal: ‘Dit heeft onse nederlantsche sprake binnen veertich iaren herwaerts
alsoo verkeert <‘slechter gemaakt’> en gheraetbraeckt <‘verknoeid’>: dat sy meer
gemeenschappe heeft metten Latijnen ende Franchoysen, dan metten
r

hoochduytschen, daer sy uit ghesproten is’ (p. vi ). Coornhert zal hierbij ongetwijfeld
ook hebben gedacht aan de vele vreemde woorden die het Nederlands waren
binnengeslopen of eraan waren opgedrongen. Even verder in dezelfde voorrede
merkt hij tenminste op: ‘Tis nu also verde gecomen dat veel ionge scrijvers een
woort Franchoys oft Latijns verstaende sulcdanighe vreemde lappen voor een
welstant <“als iets fraais”> ende bevallijcke chieraet opten mantel onser spraken
brodden <“opnaaien”>, recht <“precies”> oft een heerlijcke ende rijckelijcke sake
r-v

waer sonder noot <“noodzaak”> vreemt behulp te bedelen’ (p. vii ).
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In zijn voorrede tot de Twe-spraack is Coornhert wat minder exact dan in 1561. Nú
luidt het: ‘Dat nu onzer voorouderen Nederlandsche tale zó verstandigh <“duidelijk”>
4
ende ryck <“zeer gedifferentieerd in woorden en woordvormen”> is gheweest,
zietmen in hare schriften <“hun, t.w. de voorouders, geschriften”> ghants vreemd
<“vrij”> zynde van alle schuim <“onzuiverheid”> der vreemder talen: de welcke
namaals <“later”> door vreemde Heren <“buitenlandse vorsten”> ende
vreemdtongighe <“anderstalige”> landvooghden met der zelver ghezinde <“hun
dienaren, hun omgeving”>, begraven is gheweest met invoeringhe <“het in gebruik
r-v

brengen”> eens bastaards tale’ (p. A6 ). Twee passages uit de eigenlijke tekst van
de grammatica vertonen hiermee overeenkomst. Op p. 108 wordt opgemerkt dat
de voorvaderen de taal zuiver hebben gehouden: ‘óóck hebben onze voorvaders
niet ghepóóght uyt andere talen de hare te verryken’ (vgl. voor de taalzuiverheid in
de Twe-spraack Dibbets 1985: 511-516) en op p. 6: ‘Overmits onze spraack in korte
Jaren herwerts <“sedert enkele jaren”>, (sedert dat wy met de Walsche steden
onder een ghemeen <“gemeenschappelijk”> Vórst ende hóf zyn gheweest) zó zeer
met uytheemsche wóórden vermengt is, dattet schier onder t'vólck een onghewoonte
<“iets buitengewoons”> zou zyn enkel Duits te spreken’.
Het gebruik van bastaardwoorden zeggen de schrijvers van de Twe-spraack zoveel
mogelijk vermeden te hebben, soms misschien zelfs ten koste van de duidelijkheid
bij de lezer van de tekst: ‘zyn wy somwyl ghenóódzaackt, (alzó wy zó veel doenlyck
is, alle bastaardwóórden ghemyt hebben) om onghehóórde dinghen in onze taal
met onghewone wóórden (dóch uyt de grond onzes taals ghenomen) uyt te beelden:
r

wy eyschen <“vragen”> daar in verschóning’ (p. A4 ). Maar wat was de praktijk in
het boek?
Willen we de woorden ‘alzó wy zó veel doenlyck is, alle bastaardwóórden ghemyt
hebben’ toetsen aan de praktijk van het woordgebruik in de Twe-spraack, dan zullen
we, om het boek een eerlijke kans te geven, die praktijk niet vanuit onze eigen
wijsheid mogen beoordelen maar vanuit de etymologische opvattingen die
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uit de Twe-spraack spreken. We dienen ons te realiseren dat heel wat woorden die
wij met onze inzichten in de herkomst van woorden als ontleningen beschouwen,
voor de Amsterdamse rederijkers geen ontleningen of bastaardwoorden zijn geweest.
Onder invloed van de redeneringen die Joannes Goropius Becanus ten beste had
gegeven in Origines Antwerpianae (Antwerpen <Plantijn>, 1569) en Opera
(Antwerpen <Plantijn>, 1580), achtten de schrijvers van de Twe-spraack het ‘Duits’,
hun moedertaal (zie voor de term Duits in de Twe-spraack Dibbets 1985: 501-505),
5
ouder dan de ‘schuymtaal’ (‘bastaardtaal’) Frans , een opvatting die h.i. niet hoefde
te worden bewezen maar die kon worden geïllustreerd. Met betrekking tot
grondwoorden wordt door De Eglentier in 1584 opgemerkt ‘datmen, om te
onderscheiden, een vreemd van een eighen wóórd, hier op achten moet: want ist
een enckel wóórd ófte naam <“werkwoord of naamwoord”>, t'welck wy ghebruiken,
zonder een Duytslyker <“meer tot de moedertaal behorend”> der zelver betekenis
inde plaats te hebben, zó hou ick t'zelve voor Duits’, waaraan overigens onmiddellijk
ontkrachtend wordt toegevoegd: ‘hoe wel het óóck Fransóys óf dierghelycken <“iets
dergelijks”> zou moghen <“kunnen”> zyn’ (p. 2-3), waarna een 25 voorbeelden
worden opgesomd, - die ook in Kiliaan 1574 niet als ontleningen aan Frans (of Duits)
werden beschouwd (zie Dibbets 1985: 526-528). Gedeon levert voor zijn opvatting
6
een drietal argumenten: 1. de meeste van deze woorden zijn eenlettergrepig; 2.
deze woorden bezitten in de moedertaal een breder betekenis dan in het Frans; 3.
er bestaan in de moedertaal veel woorden die van de gegeven voorbeelden zijn
afgeleid dan wel ermee zijn samengesteld, en deze afleidingen en samenstellingen
vertonen geen overeenkomst met Franse woorden die van dezelfde grondwoorden
zijn afgeleid of ermee zijn samengesteld. Ten aanzien van (verholen) samenstellingen
en afleidingen wordt vervolgens ‘aangetoond’ dat bij nauwkeurige analyse en
bestudering ervan vaak blijkt, dat ‘Duitse’ woorden er de grondslag van vormen: op
p. 4 wordt hiervan een elftal voorbeelden gegeven van het type avontuur = avond
+ uur (vgl. Dibbets 1985: 528-530). Een aansporing tot analyse van Nederlandse
woorden die met het Latijn in verband worden gebracht,
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7

vinden we op p. 111-112. Daarnaast vermeldt Gedeon 13 woorden waarvan hij in
het midden laat of het leenwoorden zijn of niet; in alle geval dienen ze in de taal
gehandhaafd te blijven, omdat ‘die beter by alle man bekent zyn als andere diemen
inde plaats zou willen stellen’; hieronder bevinden zich er 6 waaromtrent Pontus de
Heuiter in zijn Nederduitse orthographie (Antwerpen <Plantijn>, 1581) al had
geschreven, dat ze allang tot de moedertaal waren gaan behoren (vgl. Dibbets 1985:
533-534).
Tot zover in kort bestek de opvattingen uit de Twe-spraack inzake de herkomst
van woorden die in het Nederlands in gebruik waren.
Deze opvattingen werden door drukker Plantijn, stellig op voorschrift van De
Eglentier, grafisch uitgedrukt: de tekst van de spraakkunst werd in hoofdzaak gezet
8
in een gotische textura , waarnaast voor Nederlandse voorbeelden een aantal malen
9
ter onderscheiding gebruik is gemaakt van een civilité. Voor Latijnse en Franse
zinnen en woorden, al dan niet in het Nederlands in zwang, is steeds romein of
cursief gehanteerd. Woorden als adieu (p. 112), capittel (b.v. p. 1), cedulleken (p.
r

49), exempel (p. 96), exempelen (p. 70), factoor (p. A4 ), fatsoen (p. 28, 51), muzyck
(p. 62), parkement (p. 14), silbe (b.v. p. 57), tittel (b.v. p. 29) zijn in de textura gezet
en werden, conform de voorbeelden van p. 111-112 (waaronder we enkele van de
10
zojuist gegeven opsomming aantreffen) , op deze wijze als oorspronkelijk
Nederlandse woorden aangeduid dan wel als woorden waarvan men zich zonder
bezwaar in het Nederlands kon bedienen. Op deze grond laat ik deze in textura
gedrukte woorden alle buiten beschouwing, evenals b.v. Balladen, Reviereinen,
Rondelen, op p. 60 in civilité voorkomend, en zelfs sant (in civilité) dat van een
blijkbaar noodzakelijk geachte toelichting ‘óf heyligh’ werd voorzien (p. 45).
Er rest dan een aantal woorden die we op grond van de betekenis waarin de
Twe-spraack ze gebruikt, in twee groepen kunnen splitsen: 1. grammaticale
technische termen, en 2. diversen.
1. Technische termen. Op enkele plaatsen vinden we technische termen, het
Latijnse vakjargon van de 16de-eeuwse spraakkunstschrijver, in groepjes bijeen.
11
Zo worden op p. 13 de delen van ‘De Letterkunst óf Grammatica’ eerst met een
Nederlandse term aan-
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geduid, waarna de Latijnse benamingen volgen: ‘Spelling, Maatklanck,
Oorsproncklyckheid ende T'samenvoeghing der wóórden, dats Orthographia,
Prosodia, Etymologia, ende Syntaxis.’ Op p. 64 worden eerst de traditionele Latijnse
benamingen van de woordsoorten vermeld, waarna de Nederlandse termen volgen
die Gedeon zegt te hebben aangetroffen in ‘een ruigh bewurp’ van ‘een van de
onze’, die deze Nederlandse termen gebruikte ‘om Duitse klercken deze zaack te
bet vroed te maken, Lid, naam, voornaam, wóórd, deelneming, bywóórd, inwurp,
kóppeling ende voorzetting’. Bladzijde 69 bevat de opsomming van enkele
eigenschappen van de naamwoorden: ‘gheslacht, genus, ghetal, numerus ófte val,
casus’, en bladzijde 71 de benamingen van de geslachten van de woorden: ‘De drie
voornaamste gheslachten zyn Manlyck, Wyflyck ende Ghenerley, dats Masculinum,
Femininum ende Neutrum’, p. 75 de Latijnse benamingen van de naamvallen,
gevolgd door de wat voorzichtige suggestie ‘die wy de Noemer, Barer, Ghever,
Anklagher, Roeper ende Ofnemer zouden moghen noemen’, en p. 99 een lijst van
21 Latijnse termen uit de dialectica (ten dele ook gebruikelijk in de grammatica),
gevolgd door Nederlandstalige equivalenten, die de Amsterdammers graag voor
betere zouden willen geven. In deze vijf passages zijn steeds de Latijnse termen in
romein gedrukt, de Nederlandse in civilité. Opvallend is het dat op p. 13 en 71, waar
de Nederlandse termen vóór de Latijnse worden aangeboden, van groter stelligheid
met betrekking tot het gebruik van die Nederlandse termen sprake is dan op p. 64,
75 en 99, waar eerst de Latijnse termen gegeven zijn:
p. 13. (Ned termen) ‘dats’ (Lat. termen);
p. 64. (Lat. termen) ‘hy noemtse’ (Ned. termen);
p. 71. (Ned. termen) ‘dats’ (Lat. termen);
p. 75. (Lat. termen) ‘die wy (Ned. termen) zouden moghen noemen’;
p. 99. (Lat. termen) (Ned. termen) ‘ófte op beter ende verstandelyker
wyze in Duyts’.
Naast deze groepen technische termen vinden we ook afzonderlijk voorkomende.
Ze volgen hier in alfabetische volgorde van de vreemde termen:
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12

p. 24. accent; p. 23 en 24. accenten; p. 25. accent óf bytéken; p. 70.
13
Byvoeghlycke dats Adjectiva; p. 66 en 75. vallen ófte casus; p. 68 en
14
80. casus ófte vallen; p. 16. Consonans die wy Meklinker noemen; p.
15
16
16. Consonanten, dats Meklinkers; p. 75. buighing, dats declinatio; p.
110. Dialectos; p. 74. verkleynde namen óf diminutiva; p. 17. tweklanck
óf diphthongus; p. 33. diphtonghen diemen tweklanken zou moghen
17
noemen; p. 36 en 97. figuren; p. 61. figuren, dats ghestalten; p. 97.
18
19
Grammatica; p. 65. het ghenerley gheslacht ófte neutrum; p. 55. póós
20
ófte pause; p. 76-77. het Meervoud...dat zy Pluralis noemen; p. 55;
21
Prosodia, die wy Maatklanck zouden moghen noemen; p. 94. betrecklyke
voornaam dats relativum; p. 76-77. het Enkel Ghetal...dat zy Singularis
22
noemen; p. 70. Zelfstandighe, dats Substantiva; p. 93. uytlaat, dats
23
Syncope; p. 84. t'samenvoeghing óf Syntaxis; p. 33. triphthonghen dats
drieklancken; p. 5. wóórden (óf verba); p. 80. vocabula artis; p. 92.
kunstwóórden, óf vocabula artis; p. 15. vocalen, die wy klinkers zouden
24
moghen heten; p. 25. vocalen óf klinkers; p. 15. Vox is meer een stem
dan een gheluyd te zeggen.
Deze inventarisatie van technische termen die ook grafisch als ‘vreemde’ termen
werden aangeduid, laat zien: 1. Slechts enkele malen bezigen de schrijvers van de
Twe-spraack een vreemde term zonder er direkt ervoor of erna een Nederlandse
term naast te geven: accent(en), Dialectos, figuren, Grammatica, vocabula artis.
Deze (gebruikelijke) termen zijn echter, behalve Dialectos, elders wél van een
Nederlands equivalent voorzien. Wat de categorie ‘technische termen’ betreft, kan
dus worden vastgesteld dat de schrijvers van deze Nederlandse spraakkunst hun
belofte dat ‘zó veel doenlyck, alle bastaardwóórden ghemyt’ zouden worden (p.
r

A4 ), redelijk gestand hebben gedaan: voor nagenoeg elke ontlening is een reeds
langer bestaande of nieuw bedachte Nederlandse term aanwezig. 2. In een
meerderheid van de gevallen is de Nederlandse term voorop geplaatst; dat gebeurde
niet bij accent, casus, Consonans, Consonanten, diphtonghen, figuren, Prosodia,
triphtonghen, vocalen en Vox. Met uitzondering van Prosodia en Vox zijn het allemaal
25
termen die in de Nederlandse orthografische geschriften van vóór de Twe-spraack
al voorkomen en zich dus een zekere plaats hadden verworven. Prosodia was op
p. 13 al als vaste term geïntroduceerd. 3. In enkele geval-
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len is sprake van een zekere aarzeling met betrekking tot de Nederlandse term. We
zien het misschien bij Consonans maar duidelijk bij diphtongen, Prosodia, vocalen.
In deze gevallen staat de Latijnse (bekendere?) term voorop. Het lijkt erop alsof de
auteurs hier niet meer dan een mogelijk bruikbare terminologie willen presenteren.
Het is echter vreemd dat Prosodia op p. 13 al zonder commentaar is gebezigd. 4.
De beide termen worden niet steeds de eerste maal dat het begrip wordt gehanteerd,
naast elkaar gepresenteerd.
2. Diversen. Naast de vooral grammaticale termen die we hierboven hebben
geïnventariseerd en bezien, vinden we ook een aantal (romein of cursief gedrukte)
woorden waarvan de betekenis niet specifiek op het terrein van de spraakkunst
gelegen is:
26

p. 97. Dialectica; p. 32. den Zurischen Dictionaris; p. 92. wóórdboeck,
dats dictionarium; p. 58. distrograad, datmen onvolkomen Ketting-dicht
zou moghen heten; p. 72. uytreghelighe óf gheexcipieerde; p. 48. talschrift
(datmen nu opt hóófs incarnationes noemt); p. 57. Poéten; p. 58.
Reciprocos dat ick Na-klanck noeme; p. 59. Retrograad, van welcke men
het volkomen billyker Kreeft-dicht mocht heten ende het onvolkomen
27
volmaackt Ketting-dicht; p. 97. Rhetorica; p. 92. wóórdstapelen, dat wy
ghebruyken (op de kamer) zó wanneer by ons inde plaats vant rymspreken
Synonimia gheoeffent word; p. 60. truerspelen (ick meen Tragedien); p.
84. Vocabulaars.
Al deze leenwoorden komen slechts één maal voor. Opnieuw kunnen we
constateren dat de schrijvers van de Twe-spraack slechts zelden alleen een vreemde
term gebruikt hebben: Dialectica, Dictionaris, Poéten, Rhetorica, Vocabulaars. Bij
gecombineerd voorkomen van een Nederlandse en een vreemde term staat de
Nederlandse term meestal voorop. Staat de vreemde term voorop, dan zijn de
Nederlandse termen met enige aarzeling gegeven.
Onze conclusie met betrekking tot het gebruik van vreemde woorden in de
Twe-spraack - althans van woorden die de schrijvers van het boek als zodanig
beschouwden en door Plantijn in druk lieten aanduiden - moet zijn, dat theorie en
praktijk sterk met elkaar in overeenstemming blijken te zijn. In veruit de meeste
gevallen
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waarin een vreemde term is gebruikt, werd deze direkt voorafgegaan of gevolgd
door een Nederlands equivalent; die vreemde termen welke niet gepaard zijn aan
een Nederlandse, komen soms elders in de Twe-spraack wél in combinatie met
een Nederlandse term voor (vgl. b.v. accent, Dialectica, figuren, vocabula artis),
soms ook niet: Dialectos, Dictionaris, Poéten, Rhetorica, Vocabulaars; dit groepje
zou in 1584 de categorie ‘onvermijdbare vreemde woorden’ vormen. Soms staat
de Nederlandse en soms de ontleende term als eerste vermeld. Indien de vreemde
term voorop staat, is de mogelijkheid aanwezig dat het Nederlandse equivalent met
enige aarzeling wordt geboden (vgl. diphtonghen, Prosodia, Reciprocos, vocalen)
maar noodzakelijk is dat niet (vgl. accent, casus, triphthonghen). Staat de
Nederlandse term voorop, dan is deze meestal als gelijkwaardige verbonden aan
28
de (soms vernederlandste) vreemde term via ‘dats’ of ‘óf’; de vreemde term lijkt
ter verduidelijking aan de (misschien niet zo bekend veronderstelde?) Nederlandse
term te zijn toegevoegd bij Synonimia en Tragedie; wat afkeurend lijkt de toevoeging
incarnationes. Soms is er al gebruik gemaakt van de Nederlandse en/of de vreemde
term afzonderlijk, voordat de combinatie van beide optreedt (vgl. ‘accent - bytéken’).

2. Morfologie en woordgeslacht
deze namen hebben haar verscheyden gheslachten. De drie voornaamste
gheslachten zyn Manlyck, Wyflyck ende Ghenerley (Twe-spraack 1584:
71).
Schoolmeester Gedeon biedt zijn gesprekspartner Roemer regels ter bepaling van
het geslacht van Nederlandse naamwoorden, i.c. zelfstandige naamwoorden.
Donatus had 12 eeuwen tevoren in zijn Ars major laten zien dat het genus van een
Latijns substantief kon worden bepaald via de nominatiefvorm van het
29
lidwoord/voornaamwoord hic die bij dat substantief werd gebruikt. Franse en Duitse
grammatici namen in de 16de eeuw dit criterium over, wat voor het Frans tot een
tweedeling (le- en la-woorden) leidde, voor
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het Duits tot een driedeling. Langs dezelfde weg kwam ook Gedeon in de
Twe-spraack tot een verdeling, in de- en het-woorden: substantiva waar het voor
30
kan worden geplaatst, zijn onzijdig, de overige mannelijk en vrouwelijk. Het genus
van de de-woorden kan vervolgens vastgesteld worden door een
syntactisch-morfologisch criterium te hanteren: krijgt een adjectief dat tussen een
en een de-substantief wordt geplaatst, een buigings-e, dan is het zelfstandig
naamwoord vrouwelijk; krijgt het bijvoeglijk naamwoord geen buigings-e, dan is het
substantief mannelijk.
onzijdig

het + subst.

mannelijk

de + subst.

een + onverbogen adj. +
subst.

vrouwelijk

de + subst.

een + verbogen adj. +
subst.

(Dibbets 1985: 453-454). De schrijvers van de Twe-spraack stelden - misschien
in ongeloof en tot hun eigen ongenoegen - vast dat het aantal zelfstandige
naamwoorden dat in het Nederlands mannelijk zou zijn, maar gering was: ‘onder
het Manlyck gheslacht komter letter <“weinig,”> alleenlyck, Ghod, mensch, man,
ende manlyke eyghen namen, ende ampten, als leraar, koninck, koopman, smit,
boer’ (p. 72); de gegeven voorbeelden laten zien dat de ‘amateurs’ van 1584 slechts
hebben stilgestaan bij dezelfde categorie naamwoorden als die waarvan de
professionele taalkundigen van de ANS vier eeuwen laten schreven dat het adjectief
er, achter een, onverbogen bij kon blijven: ‘het substantief man, of een (meestal
mannelijke) persoonsnaam in het enkelvoud die een beroep, een of andere functie,
enz. aanduidt’ (ANS 1984: 329). Dat met hun regel een woord als graveerster (‘een
goed (of goede) graveerster’) dus óók mannelijk, een woord als jongen, baas, reu
(‘een goede (*goed) jongen’, etc.) vrouwelijk zou moeten zijn, registreerden de
Amsterdammers niet.
Aan de gegeven regel kunnen enkele overwegingen ten grondslag hebben
gelegen. 1. Het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige
naamwoorden moest, zoals in het Latijn, samenhangen of in samenhang gebracht
worden met het onderscheid
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tussen mannelijk en vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord; en juist daaromtrent was,
aan het begin van de bespreking van het genus van de nomina op p. 71, opgemerkt
dat schoon mannelijk (en onzijdig) was, en schone vrouwelijk. 2. Er moest een
poging worden gewaagd om in het Nederlands een vormonderscheid tussen
mannelijk (onverbogen) en vrouwelijk (verbogen) bijvoeglijk naamwoord te
introduceren; dit onderscheid was artificieel, berustte niet op taalwerkelijkheid maar
op een eenzijdige categorie van de (mannelijke) woorden. Strikte toepassing van
de regel bracht mee dat, op een geforceerde wijze, van een opzienbarend aantal
zelfstandige naamwoorden het taalkundig geslacht (genus) werd losgemaakt van
het natuurlijk geslacht. Wellicht dat ook dit de oorzaak is geweest van de vraag die
Roemer zijn leermeester Gedeon stelde na het vernemen van diens syntactische
en morfologische regel: ‘zoumen voor den leerlinghen ende onduitschen
<‘vreemdelingen’> ghene zekere reghels konnen stellen...waar by de zelve uyt haar
betekenis te onderscheyden mochten zyn’ (p. 72).
Van deze regel heeft Antonis de Hubert 40 jaar later de ondeugdelijkheid
aangestipt, zonder overigens een bewijs daarvan te leveren of een alternatief te
bieden: ‘Doch hoe dat de selve geslachten onderscheijdelick onderkend worden,
en staat ons hier niet aan te wijsen’ (De Hubert 1624: 4). Vervolgens heeft Christiaen
van Heule in de eerste spraakkunst van het Nederlands die na de Twe-spraack is
verschenen, De Nederduytsche grammatica ofte Spraec-konst (Leiden <Roels>,
1625), zonder de Twe-spraack bij name te vermelden, erop gewezen dat de praktijk
31
van het taalgebruik dit criterium onbruikbaar maakte.
Geerts 1966: 60-61 wekt de suggestie dat de hantering van dit criterium de
schrijvers van de Twe-spraack heeft gebracht tot de vermelding van de semantische
categorieën mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden. Hij heeft in deze passage
van zijn betoog geen aandacht voor de overstap die in de Twe-spraack, gedeeltelijk
in navolging van de bronnen, is gemaakt. Want ten behoeve van de leerling en van
32
de vreemdeling die met dit syntactisch-morfologisch criterium niet of slechts
onvoldoende uit de weg zouden kunnen, vraagt Roemer om zogenaamde regulae
generales, dat wil

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

33
zeggen: regels via welke het woordgeslacht kan worden bepaald uit de
betekenissfeer van het woord: ‘zoumen voor den leerlinghen ende onduitschen
ghene zekere <vaste> reghels konnen stellen als in andere talen gheschiet, waar
by de zelve uyt haar betekenis te onderscheyden mochten zyn’ (p. 72). Gedeon
doet daar een poging toe, waarbij hij, gelet op de resultaten, zijn regulae generales
waarschijnlijk ten dele heeft afgeleid uit de gegevens die hij via de toepassing van
het syntactisch-morfologisch criterium heeft verworven (Dibbets 1985: 454).
Men kan zich o.a. afvragen of de drie-generaïndeling door de Amsterdamse
rederijkers in hun spraakkunst in acht is genomen, en met name ook wat voor nut
zij had. Immers, wanneer we op p. 76-78 van de Twe-spraack de buigingsvormen
van lidwoorden, voornaamwoorden en zelfstandige naamwoorden bezien - van de
bijvoeglijke naamwoorden wordt geen overzicht geboden -, dan blijkt dat zowel de
verbuiging van de mannelijke en vrouwelijke substantieven als die van de
voornaamwoorden en lidwoorden die mannelijke en vrouwelijke substantieven
bepalen, identiek is, wat Te Winkel 1901: 148 tot een uitspraak heeft verleid waarin
buiging en woordgeslacht als het ware zijn geïdentificeerd: ‘In werkelijkheid zijn
echter bij hem <i.e. Spiegel, als schrijver van de Twe-spraack beschouwd> de
vrouwelijke woorden ook mannelijk, want hij kent slechts de mannelijke
buigingsuitgangen (...) en geeft ook aan de vrouwelijke woorden den genitiefuitgang
s’.
Op basis van de gegevens uit Twe-spraack p. 75-78 kunnen we voor het enkelvoud
het volgende paradigma opstellen:
1.

een, de heer/here

een, de vrouw/vrouwe

2.

eens, des heers

eens, des vrouws

3.

een/enen, den here

een/enen, den vrouwe

4.

een/enen, de/den
heer/here

een/enen, de/den
vrouw/vrouwe

5.

ho heer/here

ho vrou/vrouwe

6.

van een/van eenen,
vande/vanden heer/here

van een/van eenen,
vande/vanden vrou/vrouwe

De verbuigingsgegevens van de voornaamwoorden deze en die

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

34
komen hiermee overeen, maar voor de voornaamwoorden myn, dyn, zyn, haar en
ons, u(we) vinden we op p. 82-83:
1.

myn

ons/onze

2.

myns

ons/onzes

3.

myn/mynen

onzen

4.

myn

onze

5.

o myn

o onze

6.

van myn/van mynen

van onzen

Een zekere inconsequentie tussen deze paradigma's valt niet te loochenen.
Tegen de achtergrond van de hierboven aangaande de lidwoorden vermelde
33
vormgegevens, in Kooiman 1913: 166 als ‘niet betrouwbaar’ gekwalificeerd , is de
kritiek die in De Hubert 1624: 4 is geuit, onterecht omdat daar taalgebruik in de
Twe-spraack wordt afgewezen dat geheel overeenkomstig de eigen vormgegevens
is:
De voorschreve schrijvers der Nederduijtze Letter-kunst, hoe wel sij
seggen datter groot onderscheijd is tuszen het Man-stammig, ende
Wijf-stammig; so schrijven sij nochtans onverscheijdelick, selfs in 't hoofd
ende opschrift van de selve haare Letter-kunst, wanneer sij seggen
Eijgenschap des Nederduijtzen taals, daar sij behoorden te seggen;
Eijgenschapp der Nederduijtze tale, als sijnde het woordeken Tale,
Wijfstammig, selfs getoetzt op de toetz-steen van haare eijge prouve,
daar bij sij de Manstammige van de Wijfstammige onderscheijden, want
men seijt immers een' goede tale, ende niet een goed tale ofte taal'.
De schrijvers van de Twe-spraack onderscheidden weliswaar genus masculinum
en genus femininum, maar verbonden daaraan in hun overzicht van de verbuiging
van de woorden geen morfologische differentiatie, iets waarop al in Zwaan 1939:
264 werd gewezen. Of moeten we aannemen dat het hierboven opgestelde
paradigma, dat in 1605 in de Franse grammatica van de Zuidnederlander Peeter
Heyns blijkt te zijn verwerkt (Dibbets 1983: 100-101), naar de mening van De Hubert
louter theorie was en te zeer afweek van de taalpraktijk, zelfs van die van de
Twe-spraack?
Ter beantwoording van ook die vraag heb ik, met behulp van een
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concordantie op de woordvormen uit de Twe-spraack , de vormen gerubriceerd
van de lidwoorden en van enkele bijvoeglijk gebruikte voornaamwoorden vóór
enkelvoudige vrouwelijke en mannelijke zelfstandige naamwoorden; daarbij is
uitgegaan van genusgegevens uit het Middelnederlandsch handwoordenboek van
35
Verdam en van de regulae generales uit de Twe-spraack.
Het blijkt dat vóór een enkelvoudig vrouwelijk substantief in de 2de naamval 41
maal des en 2 maal s' is gebruikt (des droefheyts, p. 67; s 'moeders, p. 106; s
'vrouwen, p. 65), waarbij een eventueel volgend adjectief steeds (5 maal) de uitgang
-(e)n kreeg (des Nederduitschen taals, p. 1) en het substantief in alle gevallen de
uitgang -s draagt, tenzij het zelfstandig naamwoord in de 1ste naamval al op -s
eindigde (taals, p. 1 t.o. des betekenis, p. 32). Terwijl bij mannelijke woorden alleen
de vorm des (7 maal) wordt gebruikt, vinden we bij vrouwelijke substantiva (slechts)
4 gevallen met der, waarbij het substantief steeds geen -s draagt (der
36
eenstemmicheyd, p. 54; der Overheyd, p. 99; der ze(e), p. 72, 101). Heel wat
minder gevallen zijn er van de verbinding van het onbepaald lidwoord met een
enkelvoudig vrouwelijk substantief in de genitief: we treffen slechts aan: 2 maal eens
(eens spruex, p. 64, eens zelven letters, p. 27) waarin opnieuw het adjectivische
woord is verbogen en waar in beide gevallen het substantief de uitgang -s heeft,
37
naast 2 maal eender redene (p. 64 en 66). Bij een mannelijk woord troffen we
slechts 1 maal eens aan (eens vals, p. 94); vormen als e(e)nes ontbreken.
Slechts 2 maal vinden we, alleen bij vrouwelijke woorden, dezes (dezes letters,
r

r

p. 27; dezes spellings, p. A4 ) en 1 maal deses (deses spellings, p. A8 ), ook nu
weer met een verbogen substantief, naast 1 maal dezer (dezer vervoeging, p. 87).
Als vormen van bezittelijke voornaamwoorden, gebruikt ter bepaling van een
enkelvoudig vrouwelijk substantief in de 2de naamval, noteerde ik myns, dat 2 maal
voorkomt, beide malen in een absolute genitief met een verbogen substantief (myns
achtings, p. 38; myns menings, p. 26), zyns, dat 1 maal verschijnt (zyns moeders,
38
p. 10), en onzes en onses, te zamen 11 maal, steeds in combinatie met taals,
39
naast 1 maal zyn (zyn spraacx oudheyd, p. 62). Bijeengeplaatst:
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vrouwelijk
des (s')

43 der 4

mannelijk
des 7

eens

2 eender 2

eens 1

dezes (deses)

3 dezer 1

myns

2

zyns

1 zyn 1

onzes (onses)

11

Het aantal gevallen waarin de praktijk van de verbuiging van lidwoord en
voornaamwoord, een enkelvoudig vrouwelijk substantief in de genitief bepalend,
overeenstemt met de voorschriften, vormt dus een duidelijke meerderheid; opvallend
is het dat daarbij ook voor vrouwelijke substantiva een eventueel voorafgaand
40
adjectief steeds verbogen is en dat het substantief steeds op -s eindigt.
Volgens de regels van de Twe-spraack heeft de taalgebruiker in het mannelijk en
vrouwelijk enkelvoud in de 3de en de 4de naamval de keuze tussen de vormen een
en enen en is er voor den in de derde naamval geen alternatief. Bij vrouwelijke
woorden trof ik den in de derde naamval enkelvoud echter niet aan, en slechts 2
maal in de 4de naamval, den silb (p. 23) en den voet (p. 72); in alle andere gevallen
wordt steeds de geschreven! Achter een voorzetsel komt den al evenmin vaak voor:
41
ik noteerde slechts na den voet (p. 56 en 64) , overigens naast elders an de voet
(p. 27) en vele andere voorbeelden. Vreemder nog wordt alles wanneer we de
vormen van het lidwoord bekijken als dat geïnclineerd is met een voorzetsel: we
vinden 3 maal ande (ande ze, p. 101), en naast het cliché-matige inder daad (p. 58)
42
noteerde ik 34 maal inde bij enkelvoudige vrouwelijke woorden , slechts 2 maal
43
totter (totter zonde, p. 84) , naast uyter dat 3 maal voorkomt (uyter ze, p. 101; uyter
naturen, p. 56, 105) geen uyten (wel uyt de), terwijl er naast 22 maal vande geen
enkele maal het misschien gezien inder, uyter verwachte vander wordt aangetroffen,
noch vanden dat het paradigma ons beloofde. Sterk afwijkend is ter, dat voor zeker
vrouwelijke woorden 7 maal gevonden wordt (alsmede
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5 maal in combinatie met tyd) waarnaast geen gevallen met ten te noteren zijn.
Wat de mannelijke woorden betreft is de oogst niet groot. Ik vond in zinsdelen met
datief alleen 5 maal den gebezigd (den ghemenen man, p. 102; den kater, p. 26),
en in zinsdelen met accusatief 3 maal den (den haring, p. 101; den onschuldighen,
p. 84; den roem, p. 5) naast 4 maal de (de ghemeene man, p. 69; de Noemer, p.
75; de steen, p. 15; de turf, p. 100). Na een voorzetsel wordt 4 maal de gebruikt (na
v

de ghemene loop, p. 12; na de rechte grond, p. A2 ) naast 8 maal den (op den lóóp,
p. 109; na den grond, p. 87; door den welgheleerden Henricus Glareanus, p. 79).
Er doen zich slechts weinig gevallen met enclise van voorzetsel en bepaald lidwoord
voor enkelvoudig gebruikte mannelijke woorden voor. Ik vond slechts 1 maal ande
r
(ande lieflyke dou; p. A3 ) en vanden (vanden uchtend tótten avond, p. 8) en, zeer
duidelijk in tegenstelling tot hetgeen we bij de vrouwelijke woorden hebben
aangetroffen, 24 maal inden en 3 maal inde (inde eerste persoon, p. 85 en 86; inde
grond, p. 27). In een overzicht:
vrouwelijk
inder 1

inde 34

mannelijk
inde 3

inden 24

uyter 3
vande 22

vanden 1

ter 7
Wat het onbepaald lidwoord betreft: ik vond bij vrouwelijke woorden alleen eenen
zekeren voet (p. 90) in lijdend-voorwerpfunctie, en na een voorzetsel in eender
voeghen (p. 94), van eener beduiding (p. 107), van eender langte (p. 57), - in welke
3 laatste gevallen overigens meer sprake is van een telwoord dan van een lidwoord.
Hiernaast vallen vele voorbeelden te vinden waarin een wordt gebruikt, dat ook bij
de mannelijke en onzijdige woorden sterk in deze positie overheerst: bij mannelijke
woorden zijn slechts 6 gevallen te noteren met e(e)nen in de accusatief (eenen
ghedruckten Donaat, p. 79; eenen stouten held, p. 109), terwijl deze vorm niet
voorkomt in de datief of na een voorzetsel.
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Het leek erop dat het paradigma dat we op basis van de gegevens uit de
Twe-spraack ten voorbeeld konden opstellen, de taalgebruiker althans in de 4de
en de 6de naamval vrijelijk de keus liet tussen de vormen de en den bij het enkelvoud
van mannelijke en vrouwelijke woorden. De schrijfpraktijk van de opstellers van dit
alternatief laat zien dat in alle geval bij de vrouwelijke woorden de voorkeur sterk
44
uitging naar de de-vorm.
Bij enkelvoudige zelfstandige naamwoorden wordt nauwelijks van verbogen
vormen van een pronomen gebruik gemaakt in de 3de of 4de naamval of na een
voorzetsel. Uit de totale tekst noteerde ik slechts wie zal den kater dien bel aanbinden
(p. 26), dezen dagh (p. 4), dezen hóóp (p. 62), zynen broeder (p. 102) en zynen
Heer (p. 93); voor het overige zien we voor een enkelvoudig zelfstandig naamwoord
steeds vormen als myn, zyn, etc. gebezigd.
Uit de tekst kunnen we voor de hierboven besproken bijvoeglijke woorden: bepaald
en onbepaald lidwoord, bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord, de volgende
paradigma's opstellen van het gebruik bij mannelijke en vrouwelijke substantiva in
de Twe-spraack. Bij de vermelde vormen zijn tussen haakjes de gevonden aantallen
per vorm aangegeven, terwijl met (n) is uitgedrukt dat deze vorm normaal wordt
gebezigd. Een * geeft aan dat de volgende reeks overeenstemt met de vormen die
de Twe-spraack ‘officiëel’ voorschreef. In het overzicht is de zgn. 5de naamval (o
heer/here etc.) achterwege gelaten, terwijl de vormen van de ablativus óók zijn
meegeteld bij de toegevoegde categorie ‘na voorzetsel’.
mannelijk
1. Bepaald lidwoord

na vz. den (8), de (4)

vrouwelijk
1. *de (n)

*de (n)

2. *des (7)

des (41), s' (2), der (4)

3. *den (5)

de (n)

4. *de (4), den (3)

*den (2), de (n)

6. vanden (1)

vande (22), van de (1)
den (2), de (n)
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2. Onbepaald lidwoord
1. *een (n)

*een (n)

2. *eens (1)

eens (2), eender (2)

3. -

-

4. *e(e)nen (6), een (n)

*eenen (1), een (n)

6. van een (2)

van eender (1), van eener
(1), van een (9)

na vz. een (n)

een (n), eender (1), eener
(1)

3. Aanwijzend voornaamwoord
1. *deze (n), die (n)

*deze (n), die (n)

2. -

dezes (2), deses (2), dezer
(1)

3. -

-

4. dezen (2)

deze (4), dien (1)

6. -

van deze (1)

na vz. -

deze (1)

4. Bezittelijk voornaamwoord
1. *myn (n), zyn (n), haar
(n)

*myn (n), zyn (n), haar (n)

1. *ons (n), onze (n)

*ons (n), onze (n)

2. -

myns (2), zyns (1), zyn (1)

2. -

onzes (1O), onses (1)

3. -

hare (1)

3. onze (1)

onze (2)

4. myn (1), zyn (3)

*myn (5), zyn (3), haar (4),
hare (3)

4. *onze (1)

onze (9), onse (1), ons (1)

6. -

van zyn (1)

6. -

van onze (3)

na vz. myn (1), zyn (2), haar (1)

myn (14), zyn (5), haar (5),
hare (2)

na vz. onze (19), ons (3)
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Niet alle vormen die in de Twe-spraack op p. 76-78 voor de lidwoorden en op p.
80-83 voor de voornaamwoorden worden vermeld, zijn in de tekst van het boek
gebruikt. Dát houdt niet in dat
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de praktijk afweek van de leer. Wél is het vreemd dat in de tekst vormen zijn gebruikt
die niet in de paradigma's voorkomen.
Het sterk overwegende gebruik van des, niet alleen bij mannelijke maar ook bij
vrouwelijke substantiva, wijst erop dat de des-vorm de Amsterdammers ernst was.
Opvallend is het dat bij het gebruik van de des-vorm het bepaalde substantief steeds
een buigings-s draagt (tenzij het in de nominatief reeds op -s eindigde) en dat een
adjectivisch woord dat eventueel tussen lidwoord en substantief is gebruikt, eveneens
wordt verbogen.
Het - in bescheiden mate - voorkomen van der bij vrouwelijke woorden tegenover
alleen - maar nog minder frequent - des bij mannelijke zelfstandige naamwoorden
wijst erop dat het genusonderscheid althans in de 2de naamval enkelvoud nog
enigszins aanwezig was, hoewel des zeer zeker primair enkelvoudige
casus-exponent geworden is (Geerts 1966: 151). Sterker komt dat oorspronkelijke
genusonderscheid in de praktijk tot uitdrukking in de 3de en 6de naamval waar bij
vrouwelijke woorden alleen de wordt gebezigd en bij mannelijke woorden ook den;
merkwaardig is overigens 2 maal den na een voorzetsel bij het (volgens de
Twe-spraack) vrouwelijke substantief voet. Het duidelijkst waarneembaar is het
genusonderscheid bij enclise van voorzetsel en lidwoord: bij vrouwelijke woorden
vinden we geen -(d)en, maar alleen -de of, in veel minder mate, -(d)er. Aan deze
gegevens kan worden toegevoegd dat in 3de of 4de naamval of achter een voorzetsel
adnominale woorden voor een mannelijk of onzijdig substantief behalve op -e ook
nogal eens op -en eindigen (den ghemenen man, p. 102; elcken leergherighen
v

Lezer, p. A2 ; in ghelyken val, p. 93); voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord
vinden we slechts 3 gevallen met -en: op kleinen plaatse (p. 101) en eenen zekeren
voet (p. 57 en 90): men vraagt zich daarbij af of voet - waarbij bijvoeglijk gebruikte
woorden zich hierboven zo vaak bleken te onttrekken aan de morfologie van de
woorden die een vrouwelijk substantief bepalen - niet een (mannelijke) uitzondering
vormt op de ‘namen der delen en lidmaten des menschen lichaams’, die volgens
Twe-spraack p. 72 vrouwelijk zijn, met uitzondering van een aantal op p. 73
opgesomde onzijdige benamingen. Wanneer in Twe-spraack p. 72 dan ook als
regula generalis wordt
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geboden: ‘onder het Manlyck gheslacht komter letter alleenlyck <horen er weinig,
alleen:>, Ghód, mensch, man, ende manlycke eyghen namen, ende ampten, als
leraar, koninck, koopman, smit, boer’, is deze regel wél in overeenstemming met
wat Johannes Clajus in zijn Grammatica Germanicae liguae (Leipzig, 1578) voor
het Duits had voorgeschreven maar zeker niet met de realiteit zoals die zich in de
taalvormen van de Twe-spraack manifesteert. Daar blijkt het woordgenus masculinum
niet beperkt tot het mannelijk geslacht van de ambts- of ambachtsuitoefenaar, maar
er blijkt nog veel terug te vinden van een drie-generasysteem.
In de Toe-eyghenbrief waarmee de rederijkers van De Eglentier hun Twe-spraack
opdroegen aan de Amsterdamse magistratuur, scheven ze o.a.: ‘wy hebben na ons
beste vermoghen in dezen ghetracht om onze taal uyt haar zelfs grond in ghoede
schicking, door haar eyghen natuurlyke buyghing ende vervoeghing te brenghen’
v

r

(p. A3 -4 ). Anders gezegd: getracht is om het Nederlands in goede orde (‘schicking’)
te brengen vanuit het stelsel van (grammatica-)regels dat impliciet in de taal aanwezig
is (‘grond’), dat in zijn oorspronkelijke, volmaakte staat vol analogie is, en dat in het
taalgebruik tot uitdrukking komt door middel van inventarisatie van de aan het
Nederlands eigen (‘natuurlyke’) verbuiging en vervoeging (Dibbets 1985: 20-21).
Bij vergelijking van taalregels en taalpraktijk met betrekking tot lidwoorden en
aanwijzende en bezittelijke voornaamwoorden blijkt dat het oude gezegde Die
natuere gaet voer die leere (Kloeke 1959: 10 en *10) hier wel zeer van toepassing
is, zij het dat ‘natuer’ hier in een wat diepzinniger betekenis moet worden opgevat
dan gebruikelijk is.
Behalve de vraag of de drie-generaïndeling door de Amsterdamse kameristen in
hun spraakkunst in acht werd genomen, roerde ik hierboven de kwestie aan van
het nut ervan: de mannelijke en vrouwelijke woorden kregen immers in de
voorschriften van de Twe-spraack gelijke vormbehandeling!
Vooropgesteld zij dat er in de Twe-spraack over het nut van een
drie-generasysteem niet wordt gesproken. De vreemdeling die zich vergiste in het
gebruik van de juiste pronomina (‘die venster, dat
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koe, die paard’, etc.; zie noot 32), had voldoende aan het onderscheid tussen deen het-woorden, en vreemdeling en ‘native speaker’ hoefden voor de verbuiging
van mannelijke en vrouwelijke substantieven of de daarbij aansluitende adnominale
woorden niet te weten of een de-woord mannelijk of vrouwelijk was. Maar hoewel
er in de Twe-spraack niet over pronominale aanduiding gesproken wordt, geschiedt
deze nagenoeg zonder fouten: ik vond slechts haar, verwijzend naar het mannelijke
45
steen (p. 15) , hem, verwijzend naar het vrouwelijke de o (p. 21; terwijl elders steeds
haar of -se wordt gebruikt om naar de namen van letters te verwijzen), en zyn,
46
verwijzend naar het vrouwelijke letter (p. 48). En juist voor deze pronominale
aanduiding was een eenvoudige indeling van de zelfstandige naamwoorden naar
genus nodig.
Daarbij komt dat de rederijkers van In liefde bloeiende bij het schrijven van de
Twe-spraack nogal werden beïnvloed door de Latijnse schoolgrammatica's, waarvan
ze o.a. de Grammatica Despauterii (Dibbets 1985: 329-330) en Glareanus'
Donatus-editie (Dibbets 1985: 337-340) vermeldden en vermoedelijk ook Valerius'
Institutiones grammaticae (Dibbets 1985: 350-351) gebruikten. In deze werken is
(voor het Latijn) een drie-generasysteem aanwezig, evenals (voor het Duits) in
Clajus' Grammatica Germanicae linguae, die al evenzeer als bron heeft gediend bij
het schrijven van de Twe-spraack (Dibbets 1985: 347-348). Met het Duits vormde
het Nederlands of Nederduits, niet alleen in de ogen van de Amsterdammers, een
taaleenheid (Dibbets 1985: 504-505), zodat het nauwelijks anders kon of het
Nederlands beschikte, als het Duits, over een drie-generasysteem. Bovendien: het
Latijn - dat in ouderdom, duidelijkheid, rijkdom en allerlei andere opzichten door de
moedertaal werd overtroffen (Dibbets 1985: 510-511) - kende een indeling naar 3
genera: het Nederlands dús ook.
Volgens welke regels zelfstandige naamwoorden bij de verschillende genera
konden worden ondergebracht, wisten de rederijkers niet bevredigend te formuleren.
Dát in het taalgebruik in de Twe-spraack het drie-generasysteem een rol heeft
gespeeld bij de verbuiging van adnominale woorden en in de pronominale
aanduiding, is zeker. Het streven dat daardoorheen heeft gespeeld, om met
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name de tweede naamval enkelvoud, door middel van de morfologie, van de
adnominale woorden van andere naamvallen en van het meervoud te onderscheiden,
haalde juist bij die 2e naamval enkelvoud het in Holland toch misschien al
wankelende systeem uit zijn ‘natuurlijke’ vormvoegen.

Besluit
Leer en praktijk uit de Twe-spraack werden in het bovenstaande met elkaar
geconfronteerd. De taalzuiverheid waar zo'n vurig pleidooi voor werd gehouden, is
goed in acht genomen: de weinige ontleende technische termen en andere woorden
die zonder Nederlands equivalent werden gebruikt, waren alle min of meer
ingeburgerd, zeker in de culturele kringen. Wat de morfologie van de adnominale
woorden betreft kon worden vastgesteld dat de taalpraktijk in hoofdzaak in
overeenstemming was met de taalregels, die soms alternatieven boden. Alleen bij
lidwoorden die deel uitmaakten van enclitica, bleek in de buigingsvormen het
drie-generasysteem nog vrijwel intact. Ook in de keuze die tussen door de regels
aangeboden alternatieven werd gemaakt (b.v. de of den), is nog iets van een
verbuiging naar een drie-generasysteem te vinden (b.v. bij vrouwelijke woorden
veelal de in de 3de, 4de en 6de naamval, waar bij mannelijke woorden den niet
ongebruikelijk is). Maar in de 2de naamval enkelvoud treffen we in nagenoeg alle
voorkomende gevallen des aan. Het drie-generasysteem is duidelijk aanwezig in
de prominale aanduiding, waar nauwelijks fouten zijn te ontdekken.

Adres van de auteur:
Vinkenlaan 3
6581 CJ Malden
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Eindnoten:
1 Aangepaste versie van een voordracht, gehouden op 18 maart 1987 voor de Commisie voor
taal- en letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Van enkele
redactionele opmerkingen van dr. H.M. Hermkens te Hilvarenbeek heb ik graag gebruik gemaakt.
In dit artikel is het teken dat in de Twe-spraack is gebruikt ter aanduiding van de ‘holachtige’
uitspraak door een accent aigu vervangen.
2 R. Dafforne spreekt in Grammatica ofte leez-leerlings steunsel (Amsterdam <Kloppenburgh>,
1627) op p. 11 over ‘d'Autheur vande Tweespraek’ en houdt deze benaming consequent aan.
Ook in de 18de eeuw vinden we haar, vanaf A. Moonen, Nederduitsche spraekkunst (Amsterdam
<Halma>, 1706). Tevoren is steeds op het inhoudelijke gedoeld bij de aanduiding van het boek.
S. Stevin, Dialectike ofte bewysconst (Leiden <Plantijn>, 1585) spreekt op p. 159 van
‘Nederduytsche Letterconst’, P. Heyns, Cort onderwijs (Zwolle <Heyns>, 1605) op p. C6r van
‘Letter-conste’, en A. de Hubert in ‘Noodige waarschouwinge aan alle liefhebbers der Nederduıjtze
tale’, in: De Psalmen des propheeten Davids (Leiden <Muller>, 1624) op p. 2 en 4 van de
‘Nederduijtze Letterkunst’.
3 De Voorreden vandn (sic) noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste van Johan
Radermacher, in handschrift overgeleverd en laatstelijk uitgegeven door K. Bostoen onder de
titel ‘Kaars en bril: de oudste Nederlandse grammatica’, in: Archief van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen 1984: 1-47 (ook separaat verschenen in 1985), dateert
weliswaar waarschijnlijk uit 1568, maar vormt slechts de (overigens boeiende) aanzet tot een
grammatica van het Nederlands.
4 Voor de begrippen verstandigh en rijck Dibbets 1985: 516-521 en 522-525.
5 Vgl. Twe-spraack 1584: 2: ‘Eerst moet ghy weten, dat de Fransóysen ghesproten zyn vande
Vranken die nóch Vranken-land bewonen ende Duits spreken: óóck dat de huydighe Franse
taal, na den onderghang des Roomschen Rycks, uyt de Roomsche óf Latynsche ende Duitsche
spraack, gheraapt is’.
6 Ook Goropius Becanus achtte eenlettergrepigheid een bewijs dat een woord aan een bepaalde
taal van oorsprong eigen was; zie Dibbets 1985: 508. Zie verder ook Twe-spraack 1584: 5 en
107-108 voor de prioriteit van bepaalde Nederlandse woorden boven Latijnse op grond van ‘de
enkelheyt der silben, als faam ende fama,’ etc. Vgl. Dibbets 1985: 530-531.
7 ‘datmen, alser enighe wóórden voorvallen diemen meent uyt het Latyn te spruyten, daar van wy
gheen andere der zelver betekenis hebben, als natuur, glory, ende zulcke, die wel naarstelyck
na zócht om te spueren, ófse óóck uyt onze grondwóórden bestaan: want zó Becanus acht komt
natuur van na ende ur, dat beghin óf oorspronckelyckheyt betekent’, etc.
8 Zie: H.D.L. Vervliet, Sixteenth-century printing types of the Low Countries. Amsterdam, 1968
no. T28.
9 Zie: H. Carter en H.D.L. Vervliet, Civilité. Oxford, 1966 no. A6.
10 ‘Nópende dezer ghelyke wóórden, als, silb, persoon, letter, klerck, reghel, element, exempel,
capittel, tittel, planeet,...die bi elck een wel bekent ende verstaan worden, t'sy dan óft echte
kinderen, óf eensdeels gheechte bastaarden zyn, en zoud ick niet willen uytmonsteren, alzó die
beter by alle man bekent zyn als andere diemen inde plaats zou willen stellen’.
11 In de hier volgende citaten zijn de woorden die in de oorspronkelijke druk van 1584 in civilité
zijn gezet (zoals Letterkunst), niet van de tekst in textura onderscheiden; romein en cursief zijn
hier beide gecursiveerd. Buiten beschouwing bleven de tekst van de hand van Coornhert,
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opzettelijk gebruikte leenwoorden als die van p. 1, 3, 7-9, Franse of Latijnse voorbeelden of
woorden die als betekenisverklaring dienst doen van een Nederlands voorbeeld, zoals op p. 18,
19, 20 etc.
12 maal vinden we elders in de Twe-spraack alleen bytéken(s), al op p. 21, vóór de combinatie
van de ontleende en de Nederlandse term.
Elders vinden we steeds alleen ‘byvoeghlycke’ of een spellingvariant.
Elders 6 maal alleen ‘val(len)’.
Verderop in de tekst 21 maal alleen ‘meklincker(s)’ of spellingvariant.
Elders 6 maal alleen ‘buighing’, ook vóór p. 75.
Elders 13 maal alleen ‘tweklanck(en)’ of spellingvariant.
Elders 5 maal alleen ‘Letterkunst’ dat ook in de hierboven vermelde groep termen dient als
equivalent van Grammatica.
Elders 11 maal alleen ‘ghenerley (gheslacht)’ of spellingvariant.
Verderop 2 maal alleen ‘Meervoud’.
Zie hierboven bij de groepen termen.
Verderop 3 maal alleen ‘Enkel ghetal’.
Zie ook bij de groepen termen. Elders 5 maal alleen ‘(t')samenvoeghing’.
Elders 41 maal ‘klincker(s)’ en 12 maal ‘klinckletter(s)’ of spellingvariant.
J. Lambrecht, Néderlandsche spellijnghe. Gent <Lambrecht>, 1550 en Pontus de Heuiter,
Nederduitse orthographie. Antwerpen <Plantijn>, 1581.
Vgl. p. 98-99: ‘Dialectica...Redenkavelingh’ binnen de opsomming van termen aldaar.
In Rederyck-kunst uit 1587 vertaald als Rederyckkunst.
Juist deze zijn soms in cursief gezet: accent(en), figuren (niet op p. 97), Poéten, Tragedien,
vocalen (niet op p. 15), vocabulaars. Maar niet alle ‘aangepaste’ woorden staan in de cursief.
Termen die evenwel duidelijk ‘onaangepast’ zijn, werden nimmer in cursief maar steeds in romein
gedrukt.
‘Genera nominum sunt quattuor, masculinum, femininum, neutrum, commune. Masculinum est,
cui numero singulari casu nominativo pronomen vel articulus praeponitur hic, ut hic Magister.
Femininum est, cui numero singulari casu nominativo pronomen vel articulus praeponitur haec,
ut haec Musa. Neutrum est, cui numero singulari casu nominativo pronomen vel articulus
praeponitur hoc, ut hoc scamnum. Commune est, quod simul masculinum femininumque significat,
ut hic et haec sacerdos’ (zie: Louis Holtz, Donat et la tradition de l'enseignement grammatical.
Parijs, 1981: 619). Ook grammatici elders gebruiken dit Donatiaanse criterium, o.a. een van de
grote voorbeelden van de Twe-spraack: Joh. Clajus; zie Dibbets 1985: 453.
Daarnaast zien we ook vermeld dat er woorden in het Nederlands voorkomen met meer dan
één geslacht.
‘Eenige naemwoorden des mannelicken geslachts mogen, een byvouglic woort by haer lijden,
met eene E ende zonder E op het eynde, te weten, als het Ledeken Een voor deze woorden
komt (...). Als Een goet man, ende Een goede man, Een groot meester ende Een groote meester,
ende het valt aengenamer, dat men by die woorden, altijt de e in het byvouglic woort nalaet’ (p.
11-12). Zie de uitgave van deze tekst door W.J.H. Caron (Groningen-Djakarta, 1953): 16. In
Ampzing 1628: 8 wordt het volgende syntactisch-morfologische criterium geboden: een substantief
is mannelijk als het verenigbaar is met de en een, vrouwelijk wanneer het combineerbaar is met
de en eene, en onzijdig wanneer het kan worden voorafgegaan door het en een. Daar ook zien
we de opvatting uit de Twe-spraack herhaald: ‘het ledeken een houd die geslachten <t.w.
mannelijk en vrouwelijk> aldaer ook onderscheyden: een geleerd man, eene geleerde vrouwe’.
Op. p. 63 van de Twe-spraack was erop gewezen dat juist de vreemdelingen de verkeerde
vormen van het aanwijzend voornaamwoord gebruikten: ‘maar hóórt eenen uytheemschen
spreken, dat man, die wyf, die kind, dat door, die huys, die venster, dat koe, die paard, die kalf’.
Met het hierboven vermelde criterium zal Gedeon juist hen niet veel verder hebben geholpen,
en vandaar dan ook dat Roemer juist informeert naar regulae generales, ‘als in ander talen
gheschiet’ (p. 72) die wellicht overeenkomst zouden vertonen met regels die de vreemdelingen
uit de eigen taal bekend zouden zijn.
Het aldaar op p. 164 opgestelde paradigma van de lidwoorden is niet volledig.
Ben J.P. Salemans en Frans A.M. Schaars, Alfabetische concordanties van
Vroegnieuwnederlandse grammaticale geschriften. DI 4: Twe-spraack vande Nederduitsche
letterkunst (1584). Wijhe, 1987.
Zo werden bijv. op basis van p. 72-73 van de Twe-spraack woorden als mond en ze(e), in het
MnlHwb als mannelijk en vrouwelijk aangeduid, als vrouwelijk beschouwd. Woorden die in het
MnlHwb als mannelijk en vrouwelijk genoteerd staan (bijv. name en tijt/tyd, die in de Twe-spraack
vrouwelijk lijken te zijn gebruikt), zijn buiten beschouwing gelaten, wanneer op basis van
Twe-spraack p. 72-74 geen keuze kon worden gemaakt. Ook nu weer werden gegevens uit de
tekst van Coornhert niet in dit overzicht verwerkt, evenmin als de vormen van de genoemde
woordsoorten die in voorbeelden of paradigma's voorkomen.
Ik heb daarbij niet meegerekend het voorkomen van der in de titels Schat der duytscher talen,
(p. 6) en Spieghel der Minnen, (p. 56). Van de vier gevallen met der bij een vrouwelijk woord is
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één waarin de genitief voorop is geplaatst: der Overheyd werck. Ook bij het gebruik van des
vinden we bij vrouwelijke woorden vooropplaatsing, in twee gevallen, b.v. des spellings niewe
r

herstellinghen (p. A4 ). Opvallend zijn in de tekst van Coornhert der jonckheyd, der jonckheyds,
v

beide op p. A7 . Opgemerkt zij dat de des-vorm bij vrouwelijke woorden al vanaf het jongere
Middelnederlands in gebruik was en in de 16de eeuw veel voorkomt (Geerts 1966: 151).
37 In Coornherts tekst nog eenre talen, p. A7r, en eens bastaard tale (p. A6v), in welk laatste geval
de interpretatie ‘de taal van een bastaard’ niet uitgesloten mag worden geacht.
38 Vgl. ook zynder namen betekenis (p. 109) waar name vrouwelijk lijkt te zijn. In Coornherts tekst
r

Onzer Nederlandscher talen (p. A5 ), waar overigens een meervoud niet uitgesloten is.
39 In Coornherts tekst zynre meninghe, p. A6r.
40 Ook na hoeveelheidswoorden als meer, veel, wat vinden we in de zgn. genitivus partitivus wel
enkelvoudige vrouwelijke substantiva met buigings-s: meer ghemeenschaps, p. 26, veel
nieuwicheyds, p. 41, wat ghelyckheids, p. 21 en 53, waarnaast echter heel wat meer gevallen
staan waarin het substantief onverbogen is gebleven, zoals meer gheleerdheyd, p. 11, wat
onderscheid, p. 45. Hier zij opgemerkt dat er bij enkelvoudige substantiva geen adjectiva
r

41

42

43
44

45
46

voorkomen met een buigingsuitgang -er, met uitzondering van het cliché ter rechter tyd (p. A3 ).
Opnieuw dus den bij dit substantief voet, dat in MnlHwb als mannelijk en vrouwelijk vermeld
staat en volgens de regels van de Twe-spraack vrouwelijk is, maar dat in de genuslijst bij Van
Heule 1625: 135 als mannelijk is aangeduid.
Vgl. het cliché-matige metter tyd (waar tyd blijkbaar als vrouwelijk woord is gebezigd) dat 12
maal voorkomt. Vgl. clichés als in zulcker wyze (p. 94), ter zelver plaatzen (p. 101), in zul(c)ker
voeghen (p. 14, 38, 39, 91), in welker voeghen (p. 64), na der hand (p. 57), naast van zulcke
afleding (p. 97), uyt zulcke oorzaack (p. 50).
Vgl. ook totter dóód, p. 29) naast tótten dóód. (p. 84), waar dóód vrouwelijk en mannelijk is
gebruikt.
In de volledige tekst (opnieuw de tekst van Coornhert en voorbeelden buiten beschouwing
gelaten) vinden we slechts 2 maal enen en 5 maal eenen (waaronder 1 maal in onderwerpfunctie
(p. 84), wat in strijd is met de sterke afwijzing op p. 84 van ‘Enen zót laat zyn tóórn zien, etc.
behóórt een, te wezen’ en ‘waar den ós werckt, etc. most de ós wezen)’.
Of moeten we steen misschien rekenen onder de ‘namen der...stenen’ etc. die volgens p. 72-73
vrouwelijk zijn?
Maar zoals we conform de verbuiging van lidwoord en voornaamwoord mochten verwachten,
verwijst des zelfs 3 maal naar een enkelvoudig vrouwelijk substantief: naar de e (p. 19), taal (p.
v

A2 ), de o (p. 21), waarnaast der zelver 1 maal voorkomt, verwijzend naar een enkelvoudig de
e (p. 35).
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Geert Claassens-Hans Kienhorst
Fragmenten van twee middelnederlandse kruisvaartromans:
‘Godevaerts kintshede’ en ‘Roman van Antiochië’
1

De Oudfranse kruisvaartromans

Vlak na of misschien al tijdens de eerste kruistocht (1096-1099) begint Richard le
Pélerin aan een ‘verslag’ van deze onderneming. Zijn Chanson d'Antioche is ons
2
niet rechtstreeks overgeleverd. We kennen het slechts uit een bewerking van
Graindor de Douay uit ca. 1190. Graindor voegde aan het Chanson d'Antioche de
bewerkingen van twee andere chansons toe, nl. de Chétifs en Conquête de
3
Jérusalem. Hiermee kwam een drieledige cyclus tot stand, die het uitgangspunt
vormt voor alle verdere kruisvaartepiek. Deze ‘premier cycle de la croisade’ heeft
de eerste kruistocht tot onderwerp: vanaf de expeditie van Peter de Kluizenaar
(voorjaar 1096) tot en met de stichting van het koninkrijk Jeruzalem (1099).
In het merendeel van de Oudfranse handschriften, die veelal te dateren zijn tussen
4
1250 en 1330 , worden de drie oorspronkelijke branches van de eerste cyclus
voorafgegaan door drie andere, nl. de Enfances Cygnes (ook Naissance du Chevalier
au Cygne genoemd), Chevalier au Cygne en Enfances Godefroi. Deze drie branches
beschrijven de voorgeschiedenis van een hoofdrolspeler van de eerste kruistocht,
5
Godfried van Bouillon, die een kleinzoon zou zijn van de legendarische Zwaanridder.
In de loop der tijden is nog een aantal branches aan de cyclus toegevoegd, zoals
uit enkele handschriften valt op te maken. De Fin d'Elyas volgt op de Chevalier au
Cygne, en de Retour de Cornumaran vindt een plaats tussen de Enfances Godefroi
en het Chanson d'Antioche. Weer andere branches zijn toegevoegd achter de
Conquête de Jérusalem, o.a. de Chrétienté Corbarant, Prise d'Acre en Mort
6
Godefroi.
Het eindpunt van de ontwikkeling van de Ofr. kruisvaartepiek
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wordt bereikt in de ‘deuxième cycle de la croisade’, die rond het jaar 1355 zijn meest
7
uitgebreide vorm krijgt. Deze anonieme cyclus bevat in de ‘dubbelroman’ Le
Chevalier au Cygne et Godefroi de Bouillon (verder CCGB) een ingedikte en verkorte
8
bewerking van de verhaalstof van de eerste cyclus. Daarnaast behelst de tweede
cyclus een aantal ‘nieuwe’ chansons, nl. de Baudouin de Sebourc (verder BS),
9
10
Bâtard de Bouillon (verder BB), Saladin en, misschien, een Saladin-continuatie.
Opmerkelijk is dat de ‘deuxième cycle’ de eerste en derde kruistocht (1189-1192)
tot onderwerp heeft, zonder enige referentie aan de tweede (1145-1149). Bovendien
speelt een behoorlijk deel van het verhaal, m.n. in de BS, zich in Europa af.
Het geven van een volledig overzicht van de ontwikkeling binnen de ‘premier
cycle de la croisade’ valt buiten het bestek van dit artikel. Wij willen ermee volstaan
aan te geven dat er verschillende stadia te onderscheiden zijn binnen de eerste
cyclus, en dat de ‘deuxième cycle de la croisade’ aanknoopt bij een van die stadia.

De Middelnederlandse fragmenten
Van een Middelnederlandse vertaling van de Oudfranse ‘premier cycle de la croisade’
waren tot dusver alleen de fragmenten bekend die G. Kalff in 1885 publiceerde
11
onder de titel ‘De ridder metten zwane’. Het betreft hier vier stroken perkament,
160 à 163 mm breed en 27 à 35 mm hoog, die uit verschillende bladen van een
tweekoloms handschrift gesneden zijn. Ze zijn in de toenmalige Kaiserliche und
Königliche Hofbibliothek te Wenen ontdekt door F. von Hellwald, die de tekst in De
taal- en letterbode 1 (1870), p. 313-316 publiceerde als ‘Fragment van een mnl.
heldendicht’. De fragmenten worden thans in de Österreichische Nationalbibliothek
12
te Wenen bewaard onder signatuur 15.393 (Suppl. 2813). De eerste twee stroken
kunnen tegen elkaar gelegd worden en vormen zo een gedeelte midden uit een
blad (op de rectozijde gezien links 57 mm, rechts 60 mm hoog). Een kolom telt nog
ca. 15 regels. De twee andere stroken, met nog 8 à 9 regels per kolom, zijn elk
midden uit een ander blad gesneden. Met betrekking tot de herkomst van de
fragmenten deelt Von Hellwald (1870, p. 313) slechts
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mee, dat ze ‘eens tot rugstreepen eens boekdeels hebben gediend en onlangs van
den band van een oud Ms. werden afgetrokken’.
Moest Von Hellwald de lezer nog in het ongewisse laten omtrent de identiteit van
de fragmenten, Kalff kwam tot de conclusie dat ze restanten bevatten van het met
de sage van de Zwaanridder verbonden verhaal van de eerste kruistocht. De tekst
van de eerste twee stroken (WeI/WeII) zou overeenstemmen met de verzen
4138-4298 van de CCGB in de uitgave door Reiffenberg en Borgnet. Deze passage
bevat een gesprek tussen een abt en koning Cornubrant, dat plaatsvindt tijdens een
wapenschouw. De tekst van de twee andere stroken (WeIII en WeIV) was echter
niet nauwkeurig te bepalen, maar zou te plaatsen zijn in de verzen 24.479-26.995
van de Franse bewerking, waarin de verschillende gevechten in en bij Acre
beschreven worden. Aanknopingspunt voor deze identificatie vormden de grachten
van Aken (te lezen als Akers) in vers 110 (hier WeIII 18).
Van hetzelfde handschrift bezitten we nóg vier strookjes, die ongeveer dezelfde
afmetingen hebben en op dezelfde wijze uit een blad gesneden zijn als de Weense
13
fragmenten.
Het eerste strookje (Ge) is hs. 1647 van de Universiteitsbibliotheek te Gent. Het
is 165 mm breed en 26 à 30 mm hoog. De tekst werd in 1893-1897 uitgegeven door
N. de Pauw in het eerste deel van zijn Middelnederlandsche gedichten en
14
15
fragmenten. Het bevond zich toen reeds in de Gentse Universiteitsbibliotheek.
Over de inhoud wordt meegedeeld: ‘Het schijnt eenen ouden koning (Guelloen?)
voor te stellen, die zijne krijgers (Payenen?) bijeen roept om tegen de Christenen
te strijden, en aan den Soudaen hulp te vragen, waartoe zij zich inderdaad
toebereiden’.
Het tweede strookje (Br) behoort tot een verzameling fragmenten die ooit werd
bijeengebracht door W. de Vreese (1869-1938) en sedert 1962 als hs. IV 209 in de
16
Koninklijke Bibliotheek te Brussel berust. Het strookje, 165 mm breed en 33 à 34
mm hoog, is nr. 10 uit de verzameling. Het sluit direct aan op het Gentse fragment,
en wel zo, dat het Brusselse strookje het bovenste, het Gentse het onderste gedeelte
vormt van een stuk dat midden uit een blad
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17

gesneden is. De strookjes tellen te zamen nog 15 à 16 regels per kolom.
De laatste twee fragmenten (De) zijn in persoonlijk bezit van Dr. J. Deschamps
te Leuven, die ze ons in februari 1986 voor publicatie ter beschikking stelde. Ze zijn
158 à 161 mm breed en 24 à 32 mm hoog. De strookjes sluiten direct op elkaar aan
en vormen zo het onderste deel van een blad, zij het dat de ondermarge vrijwel
geheel is weggesneden. Een kolom telt nog 12 regels. De strookjes dienden tot
verstevigingsmateriaal in een band uit de bibliotheek van de Minderbroeders te
18
Sint-Truiden.
Het handschrift waarvan de fragmenten deel uitmaakten, was geschreven in twee
kolommen per bladzijde. De strookjes WeI/WeII hebben de buitenmarge nog vrijwel
geheel bewaard. In de rand zitten nog de gaatjes die geprikt werden voor het, zoals
nog vaag te zien is, met loodstift trekken van de horizontale lijnen. Deze buitenmarge
is op het breedste punt nog 25 mm. Met het wegsnijden van de binnenmarge gingen
ook de beginletters van de verzen van kol. R,a verloren. De bladspiegel zal
19
oorspronkelijk 141 mm breed geweest zijn. Nemen we een gefingeerde
binnenmarge van 15 à 20 mm, dan zal een blad oorspronkelijk tussen 180 en 190
20
mm breed geweest zijn. De hoogte schatten we op ca. 260 mm. Het oorspronkelijke
aantal regels per kolom is moeilijker te bepalen. Te oordelen naar de fragmenten
gaat het hier om een even aantal. Gaan we uit van de gemiddelde regelhoogte (in
de Weense fragmenten tussen 3,9 en 4,5 mm) en van een bladspiegel van naar
schatting 200 à 210 mm hoog, dan moet een kolom oorspronkelijk 46 tot 50 regels
geteld hebben.
Alle fragmenten zijn door dezelfde hand geschreven in een littera textualis, die
21
waarschijnlijk nog uit de eerste helft van de veertiende eeuw dateert. Enkele
22
kenmerken zijn: zgn. kopjes-a (soms bovenaan nog open) en sporadisch hokjes-a ;
e die eindigt met een uitwaartse beweging naar rechts; nergens ronde r; op het
woordeinde overal ronde s; aan het begin van een woord steeds de v-, midden in
een woord de u-vorm voor ‘u’ en ‘v’; en veel ligaturen met e (naast de bijvoorbeeld
ook he en ve). De kopiist gebruikt de volgende
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afkortingen: een horizontale streep boven een e en daarmee met een lus verbonden
voor n; een apostrof rechtsboven een letter voor er en aer; een apostrof met lange
haal door de eerste poot van de v (en w) voor er; een superscripte a voor ra in sprac.
Ende is vaak afgekort als en met boven de n een horizontale streep; alleen in WeIV
24 is het plusteken gebruikt. Voor conijnc (voluitgeschreven in WeI/WeII 30 en Br/Ge
42) gebruikt de kopiist de letters co met boven de o een horizontaal streepje en
achter de o een punt, ofschoon die soms ook niet gezet is. Sarrasine (WeIV 23) is
afgekort als sarr'., werelt (WeI/WeII 35) als wl't, en in WeI/WeII 19 staat, in rijmpositie,
de afkorting lb met horizontale streep door de schachten voor pont. Rubricering: in
de tekst komen enkele rode lombarden voor, twee regels hoog, waarna de tweede
letter van het vers in WeI/WeII 28 rood doorstreept is. Deze lombarden lijken een
verhaaltechnische functie gehad te hebben.
De strookjes dienden, per stel, als scharnieren voor- en achterin een boekband:
ze waren ter versteviging, en voor de soepelheid bij het openen en sluiten van de
band, tussen het boekblok en de platten aangebracht. Enkele millimeters van de
boven- of onderrand loopt over de hele breedte nog een vouw, met hier en daar
een gaatje, waar het garen doorheen liep waarmee de katernen op de bindtouwen
genaaid waren. Ook zijn nog afdrukken te zien van het leer dat over de platten naar
binnen geslagen was, waarna de strookjes op het hout gelijmd werden.
De kopiist is naar alle waarschijnlijkheid een Vlaming geweest (vgl. noot 21).
Westelijke elementen in de tekst zijn sullen, up, es, de ei-spelling voor de zachtlange
e in open syllabe, en de imperfectumvorm cam (WeI/WeII 21, 38; Br/Ge 42). Naar
Vlaanderen wijzen de ou-spelling, gonen (WeI/WeII 2; WeIII 29) en vormen als bem
(WeI/WeII 10), brochtijt (WeIII 2) en wrochte (De 45). Het gebruik van de h is, op
een enkele uitzondering na (alsberch in De 25 en WeIII 20, gehacht in Br/Ge 23 en
ontherven in Br/Ge 37), regelmatig, hetgeen aan het Vlaamse karakter van het
handschrift echter niets hoeft af te doen. In rijmpositie komen de meer oostelijke
vormen bekinne (We/WeII 5) en af (De 29) voor.
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Identificatie van de tekst
Voor zijn identificatie van de tekst van de Weense fragmenten maakte Kalff gebruik
van de CCGB in de editie door Reiffenberg en Borgnet. Het gesprek tussen een abt
en koning Cornubrant dat in WeI/WeII wordt beschreven, is echter ook terug te
23
vinden in de Enfances Godefroi, zoals uitgegeven door C. Hippeau. De
desbetreffende passage beslaat in deze editie de verzen 3250-3584. Van een
letterlijke overeenkomst tussen de Ofr. en Mnl. tekst is weliswaar geen sprake, maar
opmerkelijk is wel de vergelijking die koning Cornubrant trekt tussen Godfried van
Bouillon en koning Tybaut van Arabië (WeI/WeII 11-15). De Enfances Godefroi
bevat deze vergelijking ook, zij het dat hier sprake is van ‘Tiebaus li bers, qui maris
fu Orable’ (vs. 3527 vv.), en dat de vergelijking niet plaatsvindt tijdens, maar aan
het einde van de wapenschouw. In de CCGB komt een vergelijking tussen Godfried
en Tybaut daarentegen in het geheel niet voor.
Was Kalff bij zijn identificatie van de eerste twee fragmenten uit Wenen op de
goede weg, zijn suggestie bij de stroken III en IV moet als onjuist worden beschouwd,
aangezien zij voortvloeit uit een verkeerde lezing van WeIV 17-18. In plaats van ‘in
de grachten van Aken (l. Akers)’ (ed.-Kalff vss. 109-110) staat hier ‘in de grachten
verdronken’. De tekst van de derde en vierde strook lijkt thuis te horen tussen die
van de fragmenten Deschamps en Brussel-Gent, die volgens ons passages bevatten
24
uit het Chanson d'Antioche in de uitgave door Duparc-Quioc.
Op de rectozijde van de fragmenten Deschamps (De 1-24) wordt verhaald van
een krijgslijst van Saracenen die belegerd worden. Vanuit ‘le porte dou feer’ (De 4)
ondernemen zij een aanval op de brug aan de andere kant van de stad (De 9-10).
Deze passage komt ook voor in de verzen 3116-3125 van het Chanson d'Antioche
in de editie Duparc-Quioc. De Ofr. tekst beschrijft hoe de Saracenen het belegerde
Antiochië verlaten via de ‘porte de Fer’ aan de zuidoostzijde van de stad, die niet
25
door het Christenleger afgeschermd wordt. Vervolgens trekken zij langs de zuidzijde
naar ‘un vies casteler’ (vgl. De 13), een klein eind ten westen van Antiochië.
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Daar wordt een hinderlaag gelegd voor een ravitailleringskonvooi van de
kruisvaarders, dat over de weg van Saint-Symeon terugkeert naar het kamp bij
Antiochië (vgl. De 20-24).
Op de versozijde van de fragmenten Deschamps (De 25-48) worden de
wapenfeiten van een zekere Reymbaut beschreven. Mogelijk gaat het hier om
Raimbaud Creton die volgens de Ofr. tekst (vss. 3798-3901) tijdens het beleg van
Antiochië een opmerkelijk wapenfeit pleegt. Alleen liggen er in de uitgave van
Duparc-Quioc tussen de hinderlaag van de Saracenen en het heroïsche optreden
van Raimbaud ruim 700 verzen, terwijl in de Mnl. tekst deze twee scènes direct op
elkaar moeten volgen. Dit lijkt erop te wijzen dat de vertaler een andere versie van
het Chanson d'Antioche gebruikt heeft dan de ‘ancienne version’ die door
Duparc-Quioc is uitgegeven (zie noot 24).
Fragment Wenen III beschrijft een gevecht tussen het kruisvaardersleger en
‘payenen’, waarbij de kruisvaarders het onderspit dreigen te delven. Als deelnemers
aan christelijke zijde worden met name genoemd ‘Tangreide’ (WeIII 8) en
‘Bryemonde’ (WeIII 24). Bryemonde is waarschijnlijk te identificeren als Bohemond
van Tarente, een van de leiders van de eerste kruistocht. Tangreide is een neef van
Bohemond. Er is geen corresponderende passage in het Chanson d'Antioche
aanwijsbaar.
In fragment Wenen IV wordt ook een beschrijving gegeven van een hevig gevecht
tussen het kruisvaardersleger en de ‘sarrasine’, maar nu zijn de kruisvaarders aan
de winnende hand. Op de rectozijde (WeIV 1-16) is sprake van een enorme slachting
die de kruisvaarders aanrichten onder de ‘payen’, waarbij vluchtende tegenstanders
in de richting van de ‘port de feer’ (WeIV 14) gedreven worden. Dit bloedbad wordt
in het Chanson d'Antioche beschreven in de verzen 3749-3786. Op de versozijde
(WeIV 17-31) wordt o.a. vertelt dat aan de kant van de belegerden velen ‘Vut lant
versleghen ende in de grachten/Verdronken datter hare crachten/ Van jamere vele
verloren/ Ende vielen neder.’ Deze vermelding van de vele doden aan de zijde van
de Saracenen vinden we ook terug in de genoemde verzen van het Chanson
d'Antioche. Daar wordt verhaald hoe er bij en op de brug over de Orontes, aan de
noord-
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westzijde van Antiochië, maar liefst 20.000 ‘Turcs’ worden neergesabeld en nog
eens 5000 in de rivier verdrinken. De tekst van kolom V,b blijft vooralsnog duister
en niet te plaatsen.
De tekst van de fragmenten Brussel-Gent is te plaatsen in de verzen 4438-4721
van het Chanson d'Antioche, waarin beschreven wordt hoe de oude koning Garsion
zijn zoon Sansadoine om hulp naar de ‘soudan’ stuurt. Daarbij komt de tekst op de
rectozijde van de Mnl. fragmenten nauwkeurig overeen met de verzen 4454-4459
en 4504-4511 van het Chanson d'Antioche.
Aangezien alle fragmenten, naar wij menen, tot hetzelfde handschrift behoord
hebben, bevatte deze codex waarschijnlijk een vertaling van de drieledige kern van
de ‘premier cycle de la croisade’ (Roman d'Antioche, Chétifs en Conquête de
Jérusalem) plus tenminste één van de later toegevoegde branches, namelijk de
Enfances Godefroi. Van de drieledige cyclus kennen we in feite alleen nog maar
de Roman van Antiochië. Deze is overgeleverd in de fragmenten Deschamps,
Wenen III, Wenen IV en Brussel-Gent. De vertaling van de Enfances Godefroi bleef
bewaard in de fragmenten Wenen I-II. We hebben de titel hiervan ontleend aan Te
Winkel, die in zijn Ontwikkelingsgang (1922, I, p. 344-345) spreekt van een roman
26
‘die bij ons wel Godevaerts Kintshede zal geheeten hebben’. Een directe Ofr. bron
is vooralsnog niet aanwijsbaar.

Uitgave van de tekst
De tekst van de fragmenten wordt hieronder diplomatisch uitgegeven. Het gebruik
27
van u, v, i en j , de schrijfwijze van de getallen, en de interpunctie (een dubbele
punt in WeIV 14 en 18, een punt in WeIV 20) zijn gehandhaafd. De afkortingen zijn
opgelost, de oplossingen gecursiveerd. Wat niet met zekerheid gelezen kon worden,
staat tussen ronde haakjes, waarbij punten staan voor letters die we helemaal niet
meer konden lezen, en een liggend streepje als niet met zekerheid meer vastgesteld
kon worden hoeveel tekst er precies is weggevallen. Woorden of letters die
onleesbaar zijn geworden of zijn weggesneden, maar op grond van de tekst
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(bijvoorbeeld het rijm) konden worden aangevuld, zijn tussen vierkante haken
geplaatst. Tenslotte zijn alle beginletters van de verzen als majuskel weergegeven,
ook als in het handschrift een kleine letter staat.
28

Fragmenten Wenen I-II

1 [D]ie waer hi (r)ij(t) me(t) h( - )+
[V]an alden gonen diere riden
[N]e voerer gheen vergoud ghesmide
[S]i voerent alle wit van tinne
5 [G]hi sult andere chierheit bekinne
[B]i mire wet ne twifelets niet
[E]er ghi den hertoghe siet
[D]en eidelen Ionchere wel gheboren
(A)ls dat die conijnc began horen
10 (S)prac hi bi mamette ic bems vroet
[V] here es een eidel bloet
(S)int hi onthout dustane partye
(D)ie conijnc tybaut van arabye
(D)ie welke den berech van goude
15 [I]n sijn lijf hadde in sire ghewoude
m

+

[R,a]

+

viij . ridders ghewapent wel
Elc heift bescreden .j. ors snel
Het es werd wel .C. pont
Ende bin der seluer stont
20 So es die scare leiden
Ende die derde cam ghereiden
Doe wonderets den conijnc mere
Want waren dene ghetoomt zere
Dese waren ghetoomt meer
25 Doe sprac hi ten abt geheer
Dat v mamet lonen moete
Salic den hertoghe nv ghemoeten
Rechte waerheit in warer dijnc
sal ic v segghen here conijnc
30 Waren hier wel .xm. vieliaerden leden+
So soude mijn here comen ghereden
Die es gheprijst bouen allen prenchen
Want hi es de preuste mensche
Die men nv ter tijt
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35 Soude vinden in de werelt wijt
Bin dat si dese tale seiden
So sijn die vieliaerden leiden
Ende daer naer camen gheuaren
Wel .lx. Iongher riddaren
40 Die hem voeren onderstek[end]e
Mallijc vp anderen sprekende
In tekenessen doe ic v weten
Datter hem dhertoghe (b)i soude vergheten
+

( - w)[ere](lt) wij(t)
45 Want met gode was hi vercoren
Eer noit sijn moeder was geboren
Sonder galle es hi ende sonder smet[te]
Cornubrant sprac bi mamette
Here abt ghi prijstene zere
50 Ende in wister ooc min no mere
Waer vinden te lachterne an
Maer bi den voghet tieruogan
Ic wilt hem ware lief
Dat icken sonder mijn grief
55 Spreken moeste minen kies
Ende ic hem soude dies
Berecht doen vppenbare
Al vte ende vute wie ic ware

+

[V,b]

Fragmenten Deschamps
+

Noch we(t)[en] (si) hier (binne)[n] en(e) p(o)[ster](n)e
Die ghi te rechte mocht w(eten) gherne
Ende tharen bouf was wylen eer
Ghemaect le porte dou feer
5 In te (va)erne of mens hadde te doene
Als dit h(oo)rden die sarragoene
Waren sijs vtermaten blide
Verstaet die poorte was tier tide
[V]an der sted[en] an den anderen ent
10 [D]a[er] die brugghe stont si v bekent
[D]aer te treckene waren payenen beraden
[N]v h(o)ort wat die kerstine daden

WeI/WeII 43: In de eerste letter van bi (verbeterd uit si?) is geknoeid.
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+

En[de] dat casteel stont woeste (n)v
Payenen d(ie) wa(re ic) v
15 Traker in een ende een
Buten traken noch negheen
Si wilden daer biden bi staden
Ende kerstine also vereraden
So si daden nv hoort hoet voer
20 Si wachten aldus har[e]n th(oer)
Int ende hebbic vernome[n]
Saghen si .lx. kerstine comen
Gheuaren die hadden gehaelt proye
Hem somen salt comen te vernoye

+

[R,b]

25 Dat siere dor den alsb[er]ch woet+
En[de] dor den buuc wel enen voet
Doe vel hi doot ter erden neder
Ende reymbaut riep ten kerstinen weder
Slaet toe wi wreker ons af
30 Lude riep hi helpt helech graf
Dat woord in warer tale
Plaghen si te roupene alten male
Als si haer volc wilde[n] vercoenen
Maer der leder sarragoenen
35 Warer vtermaten vele
Met kerstinen moest gaen vten spele

+

[V,a]

+

He(m) daer so menech (besich hilde)[n]
Ende daer waren so vele scilden
Te verslane so vele kerstine
40 Hi ondankers apolline
Ende mamette also wel
Hi slouch darewaerds met hiep fel
Solanghe voer die hedijn stout
dat hi cam al daer reymb[a]ut
45 Wrochte in die plache
Also onscone prouache
Met sinen zwaerde stalijn
Ooc mercte hi dat die kerstijn

De 18: De kopiist schreef eerst beraden en maakte daarna van de b een v met
apostrof.
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Fragment Wenen III
+

God hebs danc sprac hi doe
Ghi hebbet becocht al brochtijt toe
Ghi ne sullets niet ontgaen
Om desen van(t) verstaen
5 Sloughen toe al die payen
Een camer vut al dien
Dwers slaende vp die heide
Vp den koenen tangreide
Die h(em - )

+

[R,a]

10 Gherijn dede vut gheleisen+
Sine warens niet gheneisen
Ende ons heren ghenaden goed
Bede water ende bloet
Zweetten die andere van pine
15 Ende die andere kerstinen
Waren vp .ij. waghenen bi namen
Vp elken .xi. tesamen
Dies hadd(en s - )

+

[R,b]

+

En[de] ran voort tier vre
20 Den goeden alsberch dure
Maer god wildene voorsien
Tspere van den payen
Dede onse here tier tyde
Bryemonde gaen ande side
25 Datter die helt name cont
Bi bleef goddanc onghewont
(M - st.k - als die) [p](a)[y](e)n

+

[V,a]

+

En[de] daer naer verhief hijt weder
Den gonen diere lach ter neder
30 Slouch hi so dies ghelooft
Dat hem spranc van den buke thooft
Payenen saghen vp hem als doren
Hi cloueder toten oren
Te voet staende .iiij. of viue
35 Daer na spranc hi met coenen liue

WeIII 2: De t van becocht is, waarschijnlijk door de kopiist, rechtsboven de h
toegevoegd.
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Fragment Wenen IV
+

Daer maecte in die bataelie
So datter menech speelde ter faelie
Die wel waende hebben verwonnen
Tghetal soudic v niet connen
5 Wel ghenomen daer men zien
Daer steruen mochte der payen
Men slouchse bi hopen doot
(D)aer mochte men sien ghecarem gr[oot]

+

[R,a]

+

Ende slouch slaghen vut ghele[s]en
10 Negheen payen moc(h)te gh(e)[ne]sen
Van der ontseggheliker mo(o)rt
Men dreefse voort ende voort
So dat sire bleuen al hadder niet [meer]
Ghewesen: si quamen an port de fee[r]
15 Al driuende met groten sla(ghen)
Als die van a(nt)[iochien dat saghen]

+

[R,b]

+

V(u)t lant versleghen ende in de grachte[n]
Ver(dro)nken: datter hare crachten
Van jamere vele verloren
20 Ende vielen neder. so ghi moghet horen
Langhe (m)ochtemen hier of tellen
die stoute kerstine ghesellen
[I]agheden s(l)aende die sarrasine

+

[V,a]

+

E(n)[de] eu(st)aes ende baudewijn
25 Ende alle andere die met hem sij(n)
Alreande volc als ic verstont
Waren mede comen doe ic v cont
Dies dede mense nv te werke
In den berech dalf men sterke
30 Fondement te soukene in liege v niet
(M)aer [ee](r) si camen spade diep

WeIV 16: Dat hier van Antiochië sprake is, blijkt uit de vermelding van de ‘port de
feer’ in vs. 14.
WeIV 24: Mogelijk worden hier de broers van Godfried van Bouillon bedoeld, waarvan
de eerste in het Oudfrans ‘Wistaces’, ‘Wistasse’ of ‘Ustasse’ heet.
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Fragmenten Brussel-Gent
+

Telker waeruen valt die ween
Emmer vp onse man
Bi den voghet teruogan
Varen wi meer vut wine hadden succoers
5 Kerstinen sijn so ialoers
Wi bliuen allegader doot
Bi mamette die mi gheboot
Sprac die conijnc garsioen
Ghi heren in weet wat doen
10 Ic bliue doot in hebbe troost
Daer ic bliue bi verloost
Voor die kerstine ende ondaen
Dorste hier yemen ten soudaen
Al nv onser boodscap plien
15 Ons souder doghet of gheschien

+

[R,a]

+

Hi om(...)e van sine gh(e - )
Ende hi alt heerscap ghemene
Voor hem riepe sonder beide
Dat behoorde binder steide
20 Doe deit damirael ic weet
Hi omboot voor hem daer an steet
Enech lant of eneghe macht
Doe ne wasser gheen so wel gehacht
Hi ne camer met haesten groot
25 Als hi hoorde datten die conijnc omboot
Die conijnc was van daghen oud
wanneer hi payenen stoud
Versaemt sach in sine zale
Sprac hi te hem dese tale
30 Ghi heren hets an mine oude gegha[en]

+

[R,b]

+

(Helpt) mamet en[de] apolijn
Sal onse conijnc fijn
Aldus verliesen sijn lijf
Ay mi riepen die kaytijf
35 Wat sullen wi doen aylaes
Dese kerstine sathanaes
Sullen ons nv al ontheruen
Ende iamerlike doen steruen
Ghemeenlike die heren
40 waren al beuaen met zere
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Afb. Bovenaan Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 209,10, onderaan Gent, Bibliotheek der
Rijksuniversiteit, 1647 (rectozijde, ware grootte).
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Ende weenden al om den rijnc
Bin dien becam die conijnc
Van der ommacht daer hi in was
Alle verbliden si das
45 Ende seiden here ghebenedijt
+

Als si waren ghewapint doe
was die conijnc sere vroe
Vp paerden spronghen si doe ghereedde
Ter poorten die men hem ondeide
50 Voeren si vute ghereet
Seker ic dat wel weet
Datse onse kerstine versaghen
Doe ne wasder gheen langher daghen
Te voren waren ghewapint si
55 Vp paerden spronghen die heren vri
Ende namen scachten ende scilden
Elc harer wel deerste sijn wilde
Dat scheen wel daer si dorssen cachen
Dat si ghewillech waren prouaetsen
60 Te doene staerc ende groot

Adres van de auteurs:
Instituut Nederlands KUN
Erasmusplein 1
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen

Eindnoten:
1 Dit korte overzicht is gebaseerd op R.F. Cook en L. Crist, Le deuxième cycle de la croisade.
Deux études sur son développement. Genève, 1972 en S. Duparc-Quioc, La Chanson d'Antioche.
Etude critique. Parijs, 1978. G. Claassens bereidt een dissertatie over de Mnl. kruisvaartromans
voor, waarin uitvoerig zal worden ingegaan op de Oudfranse overlevering.
2 Zowel het bestaan als het auteurschap van Richard le Pélerin zijn niet boven twijfel verheven.
Zie R.F. Cook, ‘Chanson d'Antioche’, chanson de geste. Le cycle de la croisade est-il épique?
Amsterdam, 1980, p. 23-28.
3 Naar alle waarschijnlijkheid zijn de Chétifs en Conquête de Jérusalem geen oorspronkelijk werk
van Graindor. Het eerstgenoemde werk is vermoedelijk geschreven tussen 1130 en 1135. De
rangschikking Antioche, Chétifs en als derde deel Jérusalem is overigens wel pas bij de bewerking
van Graindor tot stand gekomen. Zie Cook & Crist, a.w., p. 78-79. De discussie over de exacte
rol die Graindor de Douay in de ontwikkeling van de Ofr. kruisvaartepiek heeft gespeeld, is nog
niet gesloten. Zie hierover H. Kleber, ‘Graindor de Douai: remanieur - auteur - mécène?’, in:
K.H. Bender (ed.), Les épopées de la croisade. Premier colloque international. Trèves, 6-11
aôut 1984. Wiesbaden, 1987, p. 66-75.
4 Zie Cook & Crist, a.w., p. 80-81 en Duparc-Quioc, a.w., p. 43-80. Op de handschriftenproblematiek
van de ‘premier cycle de la croisade’ wordt expliciet ingegaan door W.J.R. Barron, ‘Versions
and texts of the Naissance du Chevalier au Cygne’, in: Romania 89 (1968), p. 491-538.
5 Deze voorgeschiedenis van Godfried van Bouillon was ook ten onzent bekend, zoals blijkt uit
de Schone en miraculeuse historie vanden ridder metter swane (ed. G.J. Boekenoogen. Leiden,
1931. (Nederlandsche volksboeken, 3)).
6 In totaal zijn elf branches te onderscheiden buiten de drie kerndelen Antioche, Chétifs en
Jérusalem. Om een idee te geven van de omvang die de eerste cyclus in sommige handschriften
heeft bereikt: Parijs, Bibliothèque Nationale, fr. 12.569 bevat 13 branches en telt 42.315 verzen.
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7 Cook & Crist, a.w., p. 45.
8 De CCGB lijkt vooralsnog af te stammen van een uitgebreide versie van de ‘premier cycle’, die
o.a. gerepresenteerd wordt door de handschriften Turijn, B.N.U., L-III-25 en Londen, British
Library, Add. 36.615. De verhaalstof van de CCGB omvat bijna het hele scala van branches,
vanaf de Enfants Cygnes tot en met de Mort Godefroi. Vgl. Cook & Crist, a.w., p. 83-93. De
CCGB zelf is overgeleverd in de handschriften Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 10.391 en Lyon,
Bibliothèque Municipale, 744. De tekst werd naar het eerstgenoemde handschrift uitgegeven
door F.A.F.Th. Baron de Reiffenberg en A. Borgnet, Le Chevalier au Cygne et Godefroid de
Bouillon. Poème historique. 3 dln. Brussel, 1846, 1848, 1859.
9 Er is geen enkel handschrift waarin al deze chansons samen voorkomen (één handschrift, Parijs,
B.N., fr. 12.252, bevat zowel de BS als de BB). De verbinding tussen enerzijds de CCGB en
anderzijds de BS, BB en Saladin is eind vorige eeuw gelegd door Gaston Paris (in zijn
artikelenreeks ‘La legende de Saladin’ in het Journal des Savants, 1893, hier p. 288). Dit gegeven
is onder de naam ‘deuxième cycle de la croisade’ door de latere romanistiek aanvaard. Opgemerkt
zij dat de Saladin alleen in een jongere prozabewerking is overgeleverd (tweede helft 15de
eeuw). Vgl. Cook & Crist, a.w., p. 60 vv.
10 Het door Zatočil uitgegeven fragment van een Mnl. kruisvaartroman lijkt hierop te wijzen. De
verhaalstof van dit fragment moet, op basis van de erin voorkomende namen, geplaatst worden
nà de Saladin. Een directe Ofr. bron is tot op heden niet teruggevonden. Het blijft echter ook
mogelijk, dat we hier te doen hebben met de restanten van een oorspronkelijk Mnl. werk. Zie
Leopold Zatočil, ‘Prager Bruchstück einer Pergamenthandschrift eines neuen
mittelniederländischen Kreuzzugsromans aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts’, in:
Philologica Pragensis 4 (1961), p. 1-16. Ook opgenomen in Leopold Zatočil, Germanistische
Studien und Texte I, Brno, 1968, p. 227-244.
11 Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen, door G. Kalff. Groningen, 1885,
p. 250-260.
12 Zie: H. Menhardt, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der Österreichischen
Nationalbibliothek. Bd. 3. Berlijn, 1961, p. 1421.
13 De fragmenten zijn, op grond van het schrift, voor het eerst bij elkaar gebracht in H. Kienhorst
en H. Mulder, ‘Copiisten van Middelnederlandse literaire handschriften’, in: Dokumentaal 15
(1986), p. 93-95.
14 Middelnederlandsche gedichten en fragmenten, uitgegeven door Napoleon de Pauw. Eerste
deel, Geestelijke en zedelijke gedichten. Gent, 1893-1897, p. 555-556.
15 Misschien was het fragment voordat het door de U.B. te Gent verworven werd, in het bezit van
C.P. Serrure (1807-1872), zoals we met meer zekerheid weten van hs. 1646 (zie De Pauw, a.w.,
p. 550) en hs. 1648 en 1649 (volgens een beschrijving door W. de Vreese voor de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta).
16 Zie: Vijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de
bibliotheek. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1969, nr. 39.
17 Hierop wordt reeds gewezen door G.I. Lieftinck in een beschrijving van het Brusselse fragment
voorde BNM, sedert 1939 ondergebracht in de U.B. te Leiden (map ‘Voorschoten, W. de Vreese’).
Blijkens deze beschrijving had K. Heeroma Lieftinck het strookje op 22 november 1956 laten
zien. Heeroma had de collectie fragmenten via W. Gs Hellinga in bruikleen gekregen van mevr.
De Vreese-Van de Poll, zoals ook blijkt uit zijn uitgave van hs. IV 209,3 (een fragment van het
Boec exemplaer) in TNTL 76 (1958/59), hier p. 180.
18 Dit blijkt uit een notitie van J. Deschamps op de envelop waarin de strookjes bewaard worden.
Ze zijn blijkens diezelfde notitie ontdekt ‘in de band van het boekje: Sylva piorvm carminvm F.
Leuini Brechti, Minoritae Louaniensis. Cvm privilegio Triennali. Lovanii. Apud Ioannem waen,
Bibliop. Iurat. Anno 1555, 361 blz. + 2’. Het desbetreffende exemplaar was, volgens Deschamps,
afkomstig uit de bibliotheek van de Minderbroeders te Halle, die het in 1892 kochten bij Fonteyn
te Leuven, blijkens aantekeningen op de titelpagina en op de versozijde van het schutblad voorin.
Het is ons niet bekend of het boek zich nog steeds te Sint-Truiden bevindt.
19 Bij de andere stroken ligt de breedte van de bladspiegel tussen de 145 en 149 mm. Voor het
bepalen ervan is de afstand genomen tussen de linkerkant van de eerste kolom op de recto- en
versozijde.
20 Volgens Menhardt (zie noot 12) was de bladgrootte oorspronkelijk 250 × 190 mm en de hoogte
van de bladspiegel 210 mm.
21 G.I. Lieftinck dateert in de Bouwstoffen in deel 10 van het Middelnederlandsch Woordenboek
(art. 914 sub A.XIII.2) het Gentse fragment ‘begin 14e eeuw’ en (art. 1261.1) de Weense
fragmenten, in navolging van W. de Vreese (art. 411.13) ‘14e eeuw’. De taal wordt door Lieftinck
(art. 1261.1) bestempeld als Westmiddelnederlands, Westvlaams gekleurd, door De Vreese
(art. 411.13) als Westmiddelnederlands, Vlaams gekleurd.
22 De terminologie is van J.P. Gumbert, zoals uiteengezet in B. Engelhart en J.W. Klein, 50 eeuwen
schrift. Een inleiding tot de geschiedenis van het schrift. Amsterdam, 1988.
23 La Chanson du Chevalier au Cygne et de Godefroid de Bouillon. Publiée par C. Hippeau. 2 dln.
Caen-Parijs, 1852-1877 (herdruk Genève, 1969). De titel die Hippeau aan zijn uitgave meegaf,
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suggereert een nauwe verwantschap met de tekst zoals uitgegeven door Reiffenberg en Borgnet
(zie noot 8). De uitgave van Hippeau is echter gebaseerd op het handschrift Parijs, Bibliothèque
Nationale, fr. 1621, dat de ‘premier cycle’ representeert. Wat Hippeau in feite uitgeeft, zijn de
Naissance du Chevalier au Cygne, Chevalier au Cygne, Enfances Godefroi en Retour de
Cornumaran; in een appendix is hieraan een uitgave van de Chétifs naar hetzelfde handschrift
toegevoegd.
La chanson d'Antioche. Edition du texte d'après la version ancienne. Publiée par S. Duparc-Quioc.
Parijs, 1976. Als basishandschrift diende Parijs, Bibliothèque Nationale, fr. 12.558.
Deze situatieschets is ook terug te vinden op een kaart die Sumberg geeft van het toenmalige
Antiochië. Zie: L.A. Sumberg, La chanson d'Antioche. Etude historique et littéraire. Une chronique
en vers français de la première croisade par le pèlerin Richard. Parijs, 1968.
T.a.v. het fragment Wenen III veronderstelt Te Winkel dat het, evenals Wenen IV, misschien
behoord heeft ‘tot het laatste gedeelte van den uitgebreiden en vèr voortgezetten Roman van
Jerusalem’.
Dat aan het begin van een vers een I en geen J gelezen moet worden, maken we op uit de
vormen iamerlike (Br/Ge 38) en ialoers (Br/Ge 5).
Dr. G. de Baere (Katholieke Universiteit Nijmegen) was zo vriendelijk bij zijn bezoek aan de
Österreichische Nationalbibliothek te Wenen een aantal plaatsen voor ons te controleren.
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Boekbeoordelingen
G.J. Vis, Tussen vloek en zegen; de poëzie van de jonge Nijhoff. Bergen
(N.H.), Octavo, 1987; 94 blz. ISBN 9070805 12 X. Prijs: ƒ 22,50.
Over Nijhoff bestaat veel secundaire literatuur. Belangrijke studies over zijn werk
zijn echter opvallend schaars. Weliswaar schreef Willy Spillebeen een omvangrijke
‘thematische analyse van het scheppend werk’, De geboorte van het stenen kindje
(Nijmegen enz., 1977), en verscheen er onlangs een even omvangrijk proefschrift
over Nieuwe gedichten van M. Bakker (Ik zag de nieuwe brug, Amsterdam, 1987),
maar beide werken staan zo vol aanvechtbare uitspraken en gaan uit van zulke
wankele uitgangspunten, dat ze onmogelijk als richting gevend kunnen worden
beschouwd voor het Nijhoffonderzoek. Gelukkig is het boekje van George J. Vis,
ook qua omvang, bescheidener van opzet. Het probeert geen volledig Nijhoff-beeld
te schetsen, maar wil slechts een bijdrage leveren tot de vermeerdering van onze
kennis van de poëzie van de jonge Nijhoff, en wel van zijn bundels De wandelaar
en Vormen. Daarbij wil Vis niet ‘alles wat over deze periode uit Nijhoffs
schrijversloopbaan geschreven is [...] gaan herhalen’, maar datgene ‘beschrijven
wat tot nu toe weinig of niet, en in ieder geval niet systematisch behandeld is’, waarbij
hij zich voornamelijk beperkt tot ‘de thematische en stilistische gegevens in de
gedichten’ mede gezien ‘in hun onderling verband’ en hun plaats in de bundel (p.
7).
Vis behandelt eerst de gedichten uit De wandelaar, nadat hij het probleem
besproken heeft waar Nijhoff literair-historisch gesitueerd moet worden, bij het
symbolisme of bij het modernisme. Aan elk gedicht wordt een korte bespreking
gewijd, waarbij zowel formele aspecten aandacht krijgen als inhoudelijke, en waarbij
ook de motivische structuur van de gedichten als groep binnen een afdeling en
binnen de bundel als geheel aan de orde komt. In hoofdstuk 2 wordt op eenzelfde
manier Vormen behandeld. In hoofdstuk
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3 volgt dan een korte ‘Slotbeschouwing’, waar met name het dualisme als belangrijke
karakteristiek wordt genoemd, ‘het dualisme van de ik-figuur, vaak geprojecteerd
op de buitenwereld’, dat zich uit ‘in een heen-en-weer bewegen tussen ideaal en
werkelijkheid, geloof en ongeloof, fijnzinnigheid en grofheid’. Het boekje eindigt met
een omvangrijke ‘Bibliografie’ (zo'n kleine 150 nummers) en een ‘Personenregister’.
Het is niet duidelijk voor wie Vis het boekje heeft geschreven. Voor vakgenoten
levert het au fond weinig nieuws. Aan de bestaande inzichten omtrent de afzonderlijke
gedichten of over samenhangen in de bundels (zoals ontvouwd in de beschouwingen
van Van Eyck, Kamphuis, Knuvelder, Sötemann, om er enkele te noemen) wordt
in feite weinig toegevoegd. Daarbij is de analyse van de gedichten vaak zo globaal
en dikwijls zo onvolledig dat men anderzijds ook geen diepgaande demonstratie
krijgt hoe de gedichten van Nijhoff op ‘linguïstisch-poëticaal’ (vgl. p. 8) niveau
geordend zijn. Wat Vis bijvoorbeeld opmerkt over de sonnetten uit ‘Houtsneden’
(Vormen) is te summier. Zo wordt nauwelijks aandacht besteed aan voor de bundel
als geheel uiterst belangrijke gedichten als ‘Het groote lijden’ en ‘Johannes’, met
hun immanent-poeticale betekenis (het dichterschap als ‘een over hem losbrekend
/ Noodweer’ - hier was overigens ook een verwijzing naar ‘Her licht’ passend geweest,
in verband met de gelijkstelling Christus-dichter - en de afstand tussen ervaring en
gedicht: ‘Maar toen hij stierf gaf hij zoo veel, dat 'k van de / vervuldheid eerst na
jaren spreken dorst’). Over ‘Het groote lijden’ wordt slechts gezegd dat ‘de ik impliciet
aanwezig [is] in het collectief’ (p. 57) en dat er sprake is van een toepassing van
het lijdensverhaal (maar waarom die toepassing geschiedt en op welke wijze, met
welk beoogd effect blijft onbesproken). Ook de samenhang en ontwikkeling binnen
deze afdeling krijgt onvoldoende aandacht. En er zijn meer voorbeelden waarbij de
aandacht die de gedichten, afzonderlijk en in samenhang krijgen nogal
onbevredigend is. Ik wijs op de bespreking van ‘Het meisje’ op p. 46: ‘“Het meisje”
[noot: Het sonnet “Het meisje”, vijfjambisch, heeft als rijmschema abba, baab, cdd,
cee.]
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is het eerste gedicht over een jonge vrouw voorgesteld als een kind. In sommige
opzichten grijpt het vooruit naar “Het bruidje” in Vormen, door de vredigheid van de
flora rondom het meisje en door de typering van haar verschijning. Men vergelijke
bij voorbeeld de slotregels van “Het meisje” (“De teere kleur van klank van 't vreemd
bewogen / Zwijgende leven van je glanzende oogen”) met “Zij blijft stil [...] maar er
glanst / Een blank licht luist'rend in haar vochtige oog” (“Het bruidje” vs. 11-12)’.
Over het gedicht wordt op deze manier weinig gezegd; het had mijns inziens
evengoed onbesproken kunnen blijven. De parallel met ‘Het bruidje’ wordt slechts
gesuggereerd, niet gedemonstreerd, en afgezien daarvan wordt in het midden
gelaten wat de betekenis van die parallel is. Het is met de bespreking van dit gedicht
als met zoveel andere: de strekking van de opmerkingen - die op zich niet onjuist
hoeven te zijn - is onduidelijk. Waar wil de schrijver heen? Wat betoogt hij? Wat is
zijn visie? Soms zijn de opmerkingen ook onjuist of, zonder nadere toelichting,
onduidelijk. Op p. 49 staat: ‘Het slotgedicht “Moeder” verwijst niet alleen naar
gegevens in De wandelaar, maar vormt ook het grondpatroon van het gedicht “De
wolken” uit Vormen. Daarmee is het slotgedicht van Nijhoffs eerste bundel een
scharnier naar zijn tweede bundel’. Wat wordt bedoeld met ‘verwijzen naar gegevens
in De wandelaar’ en wat met ‘grondpatroon’? Kan het ene gedicht een ‘grondpatroon’
zijn voor een ander? Hoe zit dat dan? Wat zijn de figuren van dat patroon? En als
er inderdaad van een verwantschap sprake is tussen die twee gedichten, is het dan
gerechtvaardigd om over een ‘scharnier’ tussen twee bundels te spreken? ‘Moeder’
is inderdaad het slotgedicht, is ‘De wolken’ dan het openingsgedicht van de andere
bundel? Nee, zoals men weet. Wat wordt dan met scharnier bedoeld? De enige
scharnier die er lijkt te zijn is die in het betoog van Vis, waarin de deur achter De
wandelaar wordt gesloten en wat piepend de andere deur naar Vormen wordt
opengezet.
Is het boek dan niet bedoeld als een nieuwe bijdrage tot het Nijhoffonderzoek,
maar als een introductie tot Nijhoff voor nietvakgenoten, voor een breder publiek
van belangstellenden of voor studenten? Naar mijn idee is het boek daarvoor in een
te weten-
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schappelijk jargon gesteld (zie bijvoorbeeld p. 8, zie de voetnoten met gedetailleerde
informatie over de prosodie), is het te weinig aantrekkelijk geschreven en bevat het
tal van mededelingen die een lezer in verwarring kunnen brengen (zie bijvoorbeeld
de literairhistorische situering). Vis had naar mijn idee moeten kiezen: of een
synthetische beschrijving geven van beide bundels, duidelijk opgesteld vanuit een
samenhangende en verhelderende visie op dat werk, of een uitgebreide analyse
geven van de belangrijkste gedichten, waarbij elk besproken gedicht dan ook in al
zijn relevante aspecten wordt doorproefd en waarbij dan tevens alle
interpretatieproblemen - en dat zijn er nogal wat! - tenminste worden gesignaleerd
en mogelijk ook, in leesvoorstellen, worden opgelost. De analyse die nu, merendeels
in voetnoten, gegeven wordt van enkele formele aspecten van de gedichten blijft
vaak steken in louter inventarisatie. Dat een gedicht een bepaald rijmschema heeft
en vijfjambisch is, is een weinig schokkende mededeling. Dergelijke gegevens zijn
alleen interessant te vermelden indien men er interpretatief iets mee kan. Een andere
mogelijkheid was geweest een paragraaf te wijden aan de metrische en ritmische
structuur van Nijhoffs vroege gedichten en hun ontwikkeling in dit opzicht - hetgeen
een uiterst belangwekkend essay had kunnen opleveren. (Helaas zijn sommige
opmerkingen niet geheel juist. ‘Kerstnacht’ - zie, p. 80 noot 78 - is, afgezien van het
lied van de kinderen, wel degelijk geheel in gepaard rijm geschreven - Is Vis
onbekend met de conventie dat halve versregels, verdeeld over verschillende
clausen, samen een regel vormen?) Waar Vis zich wel moeite geeft iets met de
formele aspecten te doen, valt hij nogal eens in de valkuil van de overinterpretatie
van formele aspecten. Een (toevallig) aanwezig formeel verschijnsel wordt verbonden
aan een element op semantisch niveau. Een voorbeeld. In noot 62 (p. 29) wijst Vis
op een ‘ritmisch motiefje’ dat in ‘Polonaise’ zou optreden en dat overeenkomt met
het ritmische basispatroon van de polonaise zoals die in de klassieke muziek
voorkomt. De implicatie lijkt te zijn dat het motiefje gelezen kan worden als onderdeel
van de betekenis: ‘Polonaise’ is zelf een polonaise. Het vervelende is nu dat het
zelfde motiefje in zoveel andere gedichten is te signaleren, waarmee naar
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mijn idee de koppeling wat minder overtuigend is (vgl. bijvoorbeeld ‘Was tusschen
koele lakens’ uit ‘Con sordino’). In dit verband mag ook gewezen worden op de
poging die Vis doet in ‘Sonate’ een sonatestructuur te lezen (zie p. 28-29 noot 60).
Er is naar mijn idee te weinig verband tussen het gedicht en de essenties van de
hoofdvorm (met zijn twee thema's, zijn harmonisch tegenstelling, cumulerend in een
contrapuntische doorwerking en zich ontspannend in de bevrijdende tonica van de
reprise) om te kunnen spreken over een ‘iconisch gedicht’. Een grotere
terughoudendheid bij het doen van interpretatievoorstellen met betrekking tot de
semantisering van formele elementen was zeker op zijn plaats geweest.
Problematisch is ook de wijze waarop Vis gebruik maakt van de tekstbronnen.
Hij kiest voor de laatste druk van beide bundels, zoals verschenen in het door
Kamphuis bezorgde verzameld werk. Nu heeft Nijhoff, zoals bekend, in de loop der
jaren veel teksten ingrijpend veranderd. Voor De wandelaar heeft dat geresulteerd
in een vijfde druk, die weliswaar grotendeels gelijk was aan de eerste (de tweede
druk van 1926 is daarentegen volledig veranderd - een interessant gegeven, zeker
voor wie Vormen en De wandelaar in samenhang wil bekijken), maar toch nog wat
afwijkingen bevat (zo is de titel ‘Het licht’ nog niet in de eerste druk te vinden).
Ernstiger is het gesteld met Vormen, waarvan de vierde en laatste druk op een
aantal essentiële punten afwijkt van de eerste (men zie bijvoorbeeld de tweede
strofe van ‘Aubrey Beardsley’). De lezer wordt enigszins in verwarring gebracht
doordat wèl de titelpagina's van de eerste druk van beide bundels in facsimile zijn
afgedrukt. Het lijkt me duidelijk dat wie de poëzie uit Nijhoffs jonge jaren wil
onderzoeken niet de tekst moet kiezen die de oudere Nijhoff een kwart eeuw later
het licht deed zien. (Hieraan kan men nog de vraag toevoegen of gezien de
doelstelling van het onderzoek niet ook Pierrot aan de lantaarn - geschreven eind
1916, boekuitgave 1919 - een blik gegund had moeten worden.) Ook de opmerkingen
die Vis maakt op p. 18 en p. 19 over de gedichten die niet in De wandelaar zijn
opgenomen, getuigen van weinig grondig rekenschap afleggen van de
tekstgrondslag. Men hoeft geen volledig historisch-kritisch
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onderzoek te plegen om te kunnen vaststellen dat ‘De vrouw in het rood’ en ‘Het
juffertje in het groen’ typisch studentengedichten zijn (zie Kamphuis' bibliografische
aantekeningen in zijn uitgave). De verbinding die Vis legt met het eerste gedicht en
motieven in De wandelaar komt daardoor wat geforceerd over. Bij het gedicht ‘De
rozen’ merkt Vis op dat het sterk verwant is aan menig gedicht uit De wandelaar.
Een blik in de editie Kamphuis had hem kunnen leren dat het gedicht zelfs deel
heeft uitgemaakt van de vooruitgave van de bundel. Dat het sonnet ‘Het groote
lijden’ preludeert op passie-elementen uit verschillende Wandelaar-gedichten is de
chronologie omkeren: het gedicht werd gepubliceerd toen De wandelaar al
verschenen was (hetzelfde geldt voor ‘Nacht’, dat dus geen ‘voorstudie’ is, maar,
desnoods, ‘een nadere uitwerking’ van noties uit de eerste bundel). Verderop treft
men ook fouten aan die het gevolg zijn van onvoldoende zich rekenschap geven
van de basisgegevens rond de teksten. Zo ligt het inderdaad voor de hand in het
‘tzigaan’ uit ‘De kleine prélude van Ravel’ (r. 25) een verwijzing te zien naar het
bekende ‘Tzigane’ van de componist. Het muziekstuk is echter, zoals Vis terecht
meedeelt, van 1924 (vgl. p. 74), terwijl het gedicht al in het voorjaar van 1922 in De
stem was verschenen. Een enkele keer gaat Vis wel in op tekstveranderingen - zo
bij ‘De profundis’ en bij ‘Liedje’. Als hij echter aankondigt de tijdschriftversie van de
eerste strofe van ‘Liedje’ te citeren, volgt merkwaardigerwijs een deel van ‘De
profundis’ (vgl. p. 63-64).
Bezwaren kan men ook opperen tegen de literair-historische situering van, met
name, De wandelaar. De paragraaf ‘Tussen Symbolisme en Modernisme’ is niet
erg verhelderend. Nu zijn symbolisme en modernisme natuurlijk geen ondubbelzinnig
heldere concepten, of beter gezegd, zij hebben in de loop der jaren een zodanig
wisselende inhoud gekregen dat ze niet zonder meer gebruikt kunnen worden. Men
moet eerst zeggen van welk concept symbolisme of modernisme men uitgaat. Vis
laat dit echter na, hij baseert zich op verschillende autoriteiten (hij noemt Wilson,
Dresden, Sötemann, Oversteegen, Friedrich, Praz, Lehmann, Chadwick, Balakian,
Kamphuis, Scott, Boot en Cornips), en haalt daar kenmerken uit die op Nijhoff van
toepassing lijken. Daarmee wordt
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dus niet zoveel gezegd. Tegen het eind van de paragraaf merkt Vis op: ‘In hoeverre
een en ander op rekening dient te komen van het Symbolisme of van het Modernisme
hangt af van het stromingenconcept dat men hanteert’ (p. 17). Dat kan men niet
anders dan beamen. Maar was het niet nuttiger geweest als Vis eerst eens zelf een
stromingconcept had ontwikkeld, had geëxpliciteerd en vervolgens had toegepast?
Nu blijft men zitten met een hoeveelheid niet erg samenhangende marginale
opmerkingen. (Elders - p. 55 - is er overigens weer sprake van dat Nijhoff een
‘typische romanticus’ is, vlg. ook p. 79-80: ‘19e-eeuwse poëticale traditie’ en ‘de
poetica van de Romantiek’, zie ook p. 83.) In dit verband zie men ook de passage
op p. 19: ‘Zijn [Nijhoffs] taalgebruik is, syntactisch gezien, soms anormaal, en hiermee
sluit hij aan bij Gorter en de symbolisten’. Welke symbolisten worden hier bedoeld?
Nederlandse symbolisten als Boutens, Leopold, Van de Woestijne? (maar lijken die
dan zoveel op Nijhoff?), de Franse symbolisten - maar welke dan? En wat doet
Gorter hier? Gorters syntaxis is toch niet vergelijkbaar met die van Nijhoff? Of toch
wel? Maar in welke opzichten dan?
Tenslotte kan men kritiek hebben op het gebruik dat Vis maakt van Nijhoffs
versexterne poeticale uitspraken. De paragraaf ‘Tussen 1916 en 1924’ die Vis op
p. 51-54 wijdt aan Nijhoffs poetica is, zeker na Van den Akkers proefschrift (Een
dichter schreit niet, Utrecht, 1985 - het boek compareert in noten en bibliografie)
uiterst warrig. ‘Dichters zijn vaak niet helder in hun poëticale beschouwingen’, schrijft
Vis (p. 51). Maar dan is het de taak van de onderzoeker, lijkt mij, de uitspraken van
de dichter te verhelderen. Slechts opmerken dat het ‘geen toeval’ lijkt ‘dat de jaren
waarin Vormen ontstond, uitspraken van Nijhoff hebben opgeleverd die
geconcentreerd zijn rondom de term “vorm”’ (p. 51) en dan ter illustratie volstaan
met onbecommentarieerd citeren van de beruchte vorm-en-inhoud-passage uit het
begin van de Herman van den Bergh-kritiek - overigens geschreven een jaar ná
publikatie van Vormen - is de verwarring vergroten. Vis schrijft dat ‘Nijhoff deze
ideeën ook van toepassing achtte op zijn eigen poëzie, met name de bundel Vormen’,
hetgeen ook zou blijken uit zijn brief aan
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Van Eyck van 1924, ‘waarin hij spreekt over “dit vorm-vermogen, als geheel het
diepere dichterschap dat je onder mijn verzen voelt”’. Natuurlijk is er verband, maar
- en dat is een van de thema's van Van den Akkers dissertatie - de relatie tussen
poetica en poëzie is zo problematisch (Van den Akker gaat overigens, naar mijn
idee, wat te ver door te spreken van ‘een aanzienlijke kloof’, o.c., p. 43) dat eventuele
verbanden omzichtig moeten worden aangebracht en uitvoerig door de beschouwer
dienen te worden gemotiveerd. Bovendien is de brief aan Van Eyck een te
problematisch document, zoals Van den Akker betoogt, om die zo onbekommerd
te kunnen aanwenden als Vis doet. Ook elders blijft Vis in gebreke. Zo citeert hij
Nijhoffs uitspraak over de afdeling ‘Dagboekbladen’ (p. 75): ‘Nijhoff zegt zelf over
de afdeling: “Ik noemde de laatste afdeling “Dagboekbladen”, primo om hun
persoonlijke toon, secundo omdat hier de macht der Vormen in het dagelijks leven,
in de emotie zelf, en niet meer via het beeld doordringt”’. Nijhoffs uitspraken over
eigen werk zijn vaak uiterst moeilijk te interpreteren. Zo ook hier. Wat hij met ‘de
macht der Vormen in het dagelijks leven’ en het vervolg bedoelt kan men toch
moeilijk als een zelfevidente uitspraak beschouwen. In ieder geval behoeft het meer
uitleg dan: ‘Geen poging tot afstandelijkheid dus’ (p. 75).
Ondertussen kan men ook zinnige opmerkingen aantreffen in het boekje. Aardig
vind ik Vis' observatie over het metonymische karakter van Nijhoffs stijl - een
interessante gedachte, die zeker nadere uitwerking verdient. Maar over het geheel
genomen spijt het mij te moeten constateren dat Tussen vloek en zegen geen
bruikbare bijdrage is tot onze kennis van Nijhoff. Misschien is dit te wijten aan het
feit dat het boekje kennelijk de gecondenseerde uitkomsten bevat van enkele
werkgroepen (vgl. p. 10 noot 1 en p. 51 noot 1). Wie aan een universiteit werkt, weet
hoe moeilijk het is de resultaten van een werkcollege, tot een publikabel geheel om
te vormen. Wat in de groep zo aardig leek, valt achter de schrijftafel maar al te vaak
uiteen in wat losse brokstukken. Van een indrukwekkende verzameling stencils,
waarin gegevens zinvol werden gemaakt in een didaktisch verband, blijft wat naakte
vanzelfsprekendheid over en enige treffende observaties waar men
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verder echter weinig mee kan. In dat soort gevallen is het beter indien de uitkomsten
maar binnen de wanden van de collegezaal blijven.
G.J. DORLEIJN

Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch,
H.W. Groenevelt en M. van Hattum. Dl. I Brieven. dl. II Commentaar. HES
Uitgevers, Utrecht 1988. Prijs 2 dln. geb.: f. 149,50.
In twee voornaam verzorgde banden is, 33 jaar na de uitgave van het eerste deel
van Mr. W. Bilderdijks's briefwisseling, nu het tweede deel verschenen, het
langverwachte, dat de wel meest cruciale periode uit het leven van de dichter
omspant. Bilderdijk wordt in 1795 uit het vaderland verbannen, verliest daarmee
zijn goedlopende advocatenpraktijk en raakt erdoor (nog verder) vervreemd van
zijn vrouw Catharina Rebecca Woesthoven, die met de kinderen in Den Haag
achterblijft. Men kent het vervolg van het verhaal: in Londen komt hij in contact met
het gezin van de schilder Schweickhardt en wordt er hartstochtelijk verliefd op een
van de dochters des huizes, Catharina Wilhelmina.
De brieven aan zijn eerste echtgenote waren al lang bekend. In 1873 had zijn
‘aangehuwde kleinzoon’ J.C. ten Brummeler Andriesse ze gepubliceerd met de
uitgesproken bedoeling recht te doen wedervaren aan zijn aangehuwde grootmoeder,
die hij door Bilderdijks biograaf Da Costa miskend achtte. In het nieuwe boek vinden
we de brieven uit de behandelde periode uiteraard ook, en voor wie ze in de editie
Ten Brummeler Andriesse kent, in een verrassende vorm. Catharina Rebecca
schrijft, rammelt, maar door, zonder interpunctie en zonder hoofdletters bij een
nieuwe zin. Pas in deze diplomatische uitgave wordt dat duidelijk en het werpt toch
wel weer een zeker licht op haar persoonlijkheid.
Dank zij het voorliggende boek kunnen we nu ook kennis nemen van een deel
van de correspondentie van Bilderdijk met zijn bemin-
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de; een deel, want op verzoek van Catharina Wilhelmina heeft Bilderdijk het
merendeel van haar brieven vernietigd. Een deel van de correspondentie is in het
Italiaans gesteld, als gevolg van het feit dat Bilderdijk als huisleraar Italiaans toegang
tot de familie had, later gaan ze op het Engels over. Mede omdat de correspondenten
hun moedertaal niet gebruiken, hangt er een sfeer van onechtheid, geëxalteerdheid,
verliteratuurdheid om deze brieven die ze, althans in mijn ogen, als teksten veel
minder aantrekkelijk maakt dan de veel feitelijker brieven aan schoonzuster Eiter,
waarin Bilderdijk bijvoorbeeld zijn impressies van Engeland en de Engelsen geeft.
De correspondentie tussen de gelieven vormt het grootste deel van het boek en
is uiteraard van centraal belang voor de biografie van de mens en de dichter. Bosch
heeft de documenten uitvoerig becommentarieerd, niet alleen wat de realia betreft,
maar ook wat betreft de gang van zaken in de liefde. Ook deze kenner blijft overigens
voor raadsels staan.
Dezelfde Bilderdijk die op hoge toon te kennen geeft in brieven naar het vaderland,
dat hij de heiligheid van het huwelijk altijd hoog gehouden heeft, is ondertussen
bezig met alle middelen die hem ten dienste staan, Catharina Wilhelmina tot de
zijne te maken, tegen de wil van haar familie in, en haar diepgaande bezwaren als
het ware overweldigend met zijn talige hartstocht. Tegelijkertijd schrijft hij zijn
echtgenote een- en andermaal dat ze hem in zijn ballingschap moet volgen en dat
niets hem liever zou zijn dan haar zo snel mogelijk bij zich te hebben.
Deze episode uit zijn leven heeft zijn bewonderaars uit orthodox-protestantse
kring jarenlang veel moeite gekost. De neiging was inderdaad de schuld zoveel
mogelijk op Catharina Rebecca te schuiven en de dichter vrij te pleiten. Men leze
bijvoorbeeld de inleiding die Wille, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en later
promotor van Bosch, schreef in Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk (Amsterdam
1943). Daar wordt Catharina Rebecca ‘de knappe, coquette’ gecontrasteerd met
de ‘zedig-schoone, lieftallige, zeer begaafde’ Catharina Wilhelmina. Catharina
Rebecca zelf zou haar man geadviseerd hebben zich maar over te geven aan de
vriendschap en liefde van dat jonge meisje. En inderdaad, zo
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schrijft Wille laconiek, zij werd zijn tweede vrouw, ‘naar hij zelf aanteekende, in zijn
bijbel, op den 18den Mei 1797.’
Bosch is geheel zijn eigen weg gegaan. In zijn editie vindt men geen spoor van
een poging de dichter schoon te wassen van ethische smetten. Wel treft veel
inlevingsvermogen en begrip voor alle betrokkenen. Nauwkeurig doet hij verslag
van de feiten en voorzichtig en overtuigend geeft hij er een interpretatie van. Hij
wijst op Bilderdijks angstwekkende gespletenheid en op het gegeven dat de dichter
zelf in verband met zijn eigen zielsgesteldheid het woord ‘krankzinnigheid’ in de
mond neemt. De befaamde aantekening uit Bilderdijks bijbel ‘Uxorem accepi’ wordt
overigens nu juist door Bosch als een mystificerende antedatering beschouwd. Alle
gegevens wijzen erop dat er op 18 mei 1797 in Londen geen ‘huwelijk’, in welke
vorm dan ook, tussen Bilderdijk en Catharina Wilhelmina heeft plaatsgevonden.
Later heeft hij dit misschien een geschikte datum gevonden om daarmee te
rechtvaardigen dat zijn beminde hem naar Duitsland volgde.
Ik vind het overigens jammer dat Bosch in zijn inleiding op de uitgave de
voorgeschiedenis ervan zo summier afdoet. Er is nogal wat ‘rumor in casa’ geweest
in de afgelopen jaren omtrent deze editie. Niemand zou beter dan Bosch dit
interessante stukje wetenschapsgeschiedenis, waarin levensbeschouwelijke
vooronderstellingen een niet-onbelangrijke rol gespeeld hebben, uit de doeken
hebben kunnen doen.
Het belang van deze brieven-editie is overigens niet tot de ‘pikante’ - het woord
is van Bosch - liefdesgeschiedenis beperkt. Er staan interessante bijzonderheden
in over Bilderdijks dichterschap, zijn zorg voor zijn gedichten bijvoorbeeld. Een
weerkerend thema in de hier voor het eerst gepubliceerde correspondentie met
zwager en schoonzuster EIter-Woesthoven - met wie hij op uitstekende voet stond
- is een lijst die ze op zijn verzoek van zijn losse gedichten aanleggen. Als hij die
lijst dan eindelijk ontvangt, kan hij er nog heel wat door hen gemiste teksten aan
toevoegen. Van belang voor een kijk op de sociale positie van de dichter is de
discussie tussen Bilderdijk en zijn achtergebleven verwanten of het wenselijk is dat
hij zou proberen geld voor zijn poëzie te krijgen.
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Men komt tot een negatieve conclusie: het zou afbreuk doen aan zijn status.
Zo zou er veel meer te noemen wezen. De editie zal ongetwijfeld een zeer
belangrijke en stimulerende bron voor de studie van Bilderdijks
(monumentaal-egocentrische) persoonlijkheid en zijn denkbeelden blijken te zijn.
De toegankelijkheid is gewaarborgd door registers op personen en zaken. Als
bijlagen zijn afgedrukt stukken die met Bilderdijks uitzetting te maken hebben, en
andere politieke, juridische en financiële stukken. Voor de literatuurgeschiedenis is
het belangrijkst bijlage D: Autografen van Bilderdijks gedichten uit 1796 en 1797
betreffende de familie Schweickhardt.
De vraag hoe het nu verder moet met Bilderdijks correspondentie durf ik nauwelijks
te stellen, laat staan te beantwoorden. Als er voor drie jaar al 710 bladzijden nodig
zijn, hoe is dan ooit nog aan een complete uitgave te denken? Misschien kunnen
nieuwe vermenigvuldigingstechnieken uitkomst geven en moeten we tevreden zijn
met brieven op floppies. Maar zelfs dat zou een gigantische hoeveelheid werk met
zich meebrengen. Dat zijn echter zorgen voor later. Voor het moment past
tevredenheid met een uitgave die, juist omdat ze zo'n belangrijke periode betreft,
ook als een los deel alle recht van bestaan heeft.
M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN

James A. Parente Jr., Religious drama and the humanist tradition.
Christian theater in Germany and in the Netherlands 1500-1680. Studies
in the history of Christian thought. Vol. XXXIX. Leiden enz. 1987. ISBN
90 04 08094 5. XII en 240 pag. Prijs: f. 96, - (ca. US$ 48, -).
Dit boek van de Amerikaanse germanist Parente, met een hoofdstuk (het derde van
een viertal) over Vondels bijbelse tragedies, met name Pascha, de Joseph-drama's
en Jeptha, verdient de aandacht van de renaissancist-neerlandicus, en dus een
aankondiging in dit tijd-
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schrift. Kritische bespreking ervan dient voorbehouden aan meer gekwalificeerden
dan ondergetekende, die goed thuis zijn in de duitse 17de-eeuwse respublica
litteraria, maar bovenal kenners zijn van de vooral latijntalige religieuze dramatiek
uit de 16de eeuw. Die dramatiek immers vormt de basis waarop Parente's these is
gebouwd. Hij stelt dat de problematiek (van Gryphius' werk waaraan het vierde
hoofdstuk wordt gewijd, en) van Vondels bijbelse tragedies verhelderd wordt als
deze christelijke dramatiek wordt geplaatst in het licht van de 16de-eeuwse religieuze
spelen van auteurs die zich aansloten bij de toneeltradities der klassieken. Hun
werken effectueerden enerzijds door de imitatio van klassieke voorbeelden de
kennismaking met die ethisch verwerpelijke spelen die ze anderzijds door hun
emulatio-door-verchristelijking buiten de belangstelling van het publiek wensten te
houden. Aan die paradoxale situatie ontkwam men, toen niet meer de klassieke
werken zélf maar Aristoteles' Poetica leidraad bij het schrijven werd. Dat was bij
Vondel naar men weet in de late dertiger jaren van de 17de eeuw het geval. Vondel
realiseerde zich in die periode, toen hij aan de treurspelen ‘vervallen raakte’, dat de
status van de mens van na de zondeval het realiseren van de opvoeding tot redelijke
deugdzaamheid (ten onzent zo duidelijk bij Coornhert, en nog onlangs zo helder bij
Coster aangewezen) sterk bemoeilijkt. Van een educatieve instelling, kenbaar in
het op de planken tonen van ethische exempla als bij de vooral 16de-eeuwse
voorgangers, is bij Vondel geleidelijk aan geen sprake meer. In het Pascha zijn nog
alle attributen van het ‘oude’ religieuze drama aanwezig: demonstratie van de
rechtvaardigheid Gods, het ethisch-nuttige exempel, de christologische betekenis
van het Oude Testament. Maar daarna - met name in Sofompaneas, Joseph in
Dotan en Joseph in Egypten - ziet men dat de thematiek zoals die in Joseph-drama's
van tijdgenoten en van voorgangers uit de 16de eeuw te vinden is, geadapteerd
wordt aan Vondels behoefte aan een in wezen theologische doorlichting van 's
mensen bestaan. In het tweede van de hier genoemde drie spelen, beschouwd als
een imitatio van Grotius' Christus patiens, ziet men de belangrijkste wending in
Vondels conceptie van het religieuze drama. Hij blijkt er een spel te schrijven waarin
het tragische niet
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ligt in het lot van de held, maar in de reacties erop van de overigen. Ruben is, in
Parente's woorden, de metafoor van de mens in zijn erfzonde-staat. Van dan af
concentreert Vondel zich op de verstoorde relatie van de mens en zijn Schepper.
Het unieke van Vondel, door Smit als conclusie van zijn studie van alle drama's
vastgesteld, ziet Parente niet zozeer in zijn artistieke aanleg en streven geworteld,
vrucht dus van zijn technische preoccupaties na kennismaking met Aristoteles en
het Griekse drama, als wel in zijn behoefte aan die theologische bestaansdoorlichting.
Vondel legde zo de basis voor de Christelijke tragedie door het tegenover elkaar
stellen van de Goddelijke gerechtigheid en 's mensen beperkte inzicht daarin. In
Jeptha roept Vondel emoties op niet om de mens die te leren beheersen, maar om
hem ertoe aan te zetten zijn status van gevallene te beklagen, de paradoxale relatie
van geloof en rede in te zien en zijn geloof te tonen door de totale onderwerping
aan Gods wil.
Het zijn niet alleen de hier al genoemde drama's die Parente's belangstelling
hebben. Ook op andere, in het bijzonder Gebroeders, Maeghden en Maria Stuart
ziet men nieuw licht geworpen onder meer door confrontatie met spelen van
Gryphius. Dat licht zal men in vele gevallen, dunkt me, als verhelderend ervaren,
maar niet tot in alle details. Mij wil het, om zo'n detail als voorbeeld te noemen,
voorkomen dat Parente van Vondel ten onrechte veronderstelt dat hij Maria Stuart,
in haar postfiguratie van (zowel Christus als) Maria, zondeloos als deze ziet: bevrijd
óók en juist van de erfzonde en zo zonder behoefte aan Christus' zoendood. Alsof
(post-)figuratie volledige adequatie van type en antitype impliceert, én alsof de
onbevlekte ontvangenis - het vanaf haar conceptie gevrijwaard zijn van de erfzonde
- bij Maria niet gezien is (en wordt) als bewerkstelligd ‘door 'n geanticipeerde
toepassing der verdiensten van zijn (= Christus') verlossingbrengende Kruisdood’
(W.M. Frijns s.m.m., Vondel en de Moeder Gods, twede omgewerkte en
vermeerderde druk, Bilthoven 1948, pag. 25, met (ook) een verwijzing naar Suarez
(1548-1617), Vondel welbekend).
Parente's boek verdient, met zijn christelijk-religieuze ideeënhistorische
point-of-view en redelijke kennis van literatuur-
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historische zaken, naast de studies van Smit, Langvik-Johannessen en anderen
met hun andersoortige blikpunten, serieuze studie door elke geïnteresseerde in
Vondel, in de Christelijke tragedie zoals die in bijbelse en historische stoffen met
name in het 17de-eeuwse West-Europa gestalte heeft gekregen.
Haren
P.E.L. VERKUYL

C. van Bree, Historische grammatica van het Nederlands. Foris
Publications, Dordrecht 1987; 289 blz., ƒ 42, 40.
De historische grammatica mag zich al lang niet meer verheugen in een grote
universitaire belangstelling. De twee-fasenstructuur heeft de ruimte die er nog was
voor dit verplicht onderdeel van het leerprogramma nog geringer gemaakt.
De Leidse hoogleraar C. van Bree, die in 1977 een Leerboek voor de historische
grammatica van het Nederlands het licht deed zien, heeft dit boek aangepast aan
de veranderde omstandigheden en een verkorte versie ervan gepubliceerd. Vooral
de behandeling van de klankleer per periode is drastisch ingekort en ook is er nogal
wat oudgermanistiek vervallen. Die wijzigingen hebben naar mijn mening, de stof
er alleen maar toegankelijker door gemaakt.
Gebleven is een beknopte grammatica van het Gotisch, waarin de meest
elementaire feiten van deze taal zijn bijeengebracht.
Na dit Gotische hoofdstuk volgt een inleiding tot de historische grammatica van
het Nederlands. Van Bree schetst kort de plaats van het Nederlands temidden van
de andere Indo-europese talen en bespreekt in 4 blzz. het accent. Ruime aandacht
krijgen uiteraard de klankveranderingen en de klankwetten, iets minder de vormleer.
Een summiere kritische en een iets uitgebreidere algemene bibliografie, alsmede
een uitvoerig register besluiten het werk, dat ik zou willen betitelen als een goede,
gedegen inleiding tot een vak dat helaas zo weinig plaats meer mag innemen in de
universitaire opleiding.
H. HEESTERMANS
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De macht van het woord. Een selectie uit het taalkundig werk van D.M.
Bakker, onder redactie van Th.A.J.M. Jansen, J. Noordegraaf, A.
Verhagen. VU Uitgeverij-Amsterdam 1988, 236 blzz., prijs: ƒ 35,50 (ISBN
90-6256-597-2).
Van dr. D.M. Bakker (1934-1985), in leven hoogleraar in de Nederlandse taalkunde
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zijn in de hierbij aangekondigde bundel
zestien studies uit de periode 1969-1984 bijeengebracht. Aan de herdruk van deze
artikelen zijn een ‘bibliografie van gepubliceerde taalkundige werken van D.M.
Bakker’, een ‘namenregister’ en een ‘zakenregister’ (door C. Hesp samengesteld)
toegevoegd. De redacteuren verdienen dank voor hun bundeling van de wel zeer
verspreide artikelen, die tezamen representatief genoemd kunnen worden voor de
wetenschappelijk-publicistische werkzaamheid van dr. Bakker. Representatief,
omdat de beide aspecten van Bakkers disciplinaire activiteit zijn vertegenwoordigd:
de descriptie van taalverschijnselen op het semantisch-syntactische vlak en de
‘doorschouwing’ - taalfilosofisch èn wijsgerig-religieus - van fundamentele
taalkwesties. Voor beide aspecten van taal-onderzoek was Bakker gepredisponeerd,
zo niet - om deze zware term te gebruiken - gepredestineerd, van nature, maar
stellig ook door zijn taalwetenschappelijke vorming bij C.F.P. Stutterheim. Voor de
hier verzamelde artikelen mag evenzeer het oordeel van B. van den Berg gelden,
uitgesproken in de recensie van Bakkers leidse dissertatie over Samentrekking in
Nederlandse syntactische groepen (1968), ‘tot in alle onderdelen doordacht en
overtuigend’ (Ntg 62 (1969), 138).
De bundel opent met een herdruk van Bakkers inaugurele rede uit 1972 over
‘Tekengeving en syntaxis. Over constructies met hebben en zijn’ (3-19). Daarop
volgen vier artikelen, waarin het semantische aspect in taalconstructies centraal
staat (‘Werkwoordstijden en taalhandeling‘, ‘Iets over het onderscheid tussen
“bepaalde” en “onbepaalde” nominale constituenten’, ‘On A-generic Sentences in
Dutch’, ‘Ieder, samen, respectievelijk, elkaar’; 20-64). Een tweede groep artikelen
regardeert volgorde-kwesties: ‘zinnen als reeksen’, ‘aanloopmoeilijkheden’, ‘volgorde
van taale-
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lementen’, ‘de links-van-relatie in werkwoordsgroepen’ en ‘volgorde in
werkwoordsgroepen’ (65-108). Drie artikelen schenken respectievelijk aandacht
aan ellips in nominale zinnen, nevenschikking en Major Constituents in samentrekking
(109-150). De bundel besluit met een heruitgave van enkele ‘fundamentele’ studies:
‘Transformationele en functionele grammatica’, ‘Kritische notities bij Ferdinand de
Saussure's Cours en De macht van het woord’ (151-226).
Het laatstgenoemde artikel - dat ik als taal-religieus zou willen karakteriseren - is
treffend door zijn simplicitas in de dubbele betekenis van het woord: van ‘eenvoud’
en ‘openhartigheid’; het is een ‘getuigenis’ van de mens en wetenschapper Bakker.
Uitgaande van de stellingen ‘Wie taal gebruikt, handelt’ (219) en ‘de wetenschap
(kan) haar object nooit omvatten’ (220) ontwikkelt Bakker een visie op de macht
van het woord, waaraan hij vervolgens een religieuze dimensie verbindt. Tot besluit
van deze aankondiging citeer ik zijn visie op de macht van het menselijke woord:
‘De macht van het woord bestaat daarin, dat woorden - en daarmee waarden in verband worden gebracht met de werkelijkheid. Ieder mens oefent die macht uit,
of hij nu een vooraanstaande dan wel onaanzienlijke positie inneemt. Doordat er
geen volledige kennis bestaat omtrent de juistheid van verbanden tussen woorden
en zaken, oefent elk persoonlijk ‘getuigenis’ aangaande de werkelijkheid, maar ook
elk stilzwijgen een bepaalde druk uit op het geheel van geldende opinies, dat wil
zeggen opinies die hetzij onopzettelijk, hetzij opzettelijk, eventueel onder druk van
geweld, zich in een zekere consensus mogen verheugen. In iedere gemeenschap
is zulk een consensus noodzakelijk, aangezien men alleen op grond daarvan tot
gemeenschappelijk handelen kan komen. Daarom is er een strijd op leven en dood
gaande, waarin de woorden wapens zijn: variërend van onopgesmukt, eerlijk en
liefdevol spreken tot veelvuldige en agressieve herhaling van verschrikkelijke leugens.
En aangezien ook van zwijgen geldt dat het goed of verkeerd kan zijn, neemt ieder
mens aan die strijd voortdurend deel’ (222-223).
G.C. ZIELEMAN
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Jan Willem Klein
*
De Gentse fragmenten van de ‘Karel ende Elegast’
In Literatuur 3 (1986), p. 126 heb ik melding gemaakt van de vondst van Karel ende
Elegast-fragmenten in de Universiteitsbibliotheek van Gent. Ik sprak daar de
verwachting uit, dat een uitgave van de fragmenten nog in het jaar 1986 zou
verschijnen. Helaas hebben andere werkzaamheden en een andere
prioriteitenstelling deze verwaching niet waar kunnen maken. Het leek mij echter
niet opportuun langer te wachten. Dat de uitgave nu niet vergezeld gaat van de
gedetailleerde studie, die mij aanvankelijk voor ogen stond, zal mij vergeven zijn.

1. Beschrijving van de fragmenten
De fragmenten zijn aangetroffen in hs. 896 van de Universiteitsbibliotheek te Gent:
Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea van Jacobus de Voragine. Dit
1
papieren handschrift dateert van ca. 1475 en heeft, volgens een bezittersaantekening
op f. 1r, toebehoord aan het tertiarissenklooster St. Luciëndael bij St. Truiden: ‘desen
boec hoert toe den clooster van sinte lucien dael buyten der stat van sintruden in
die prochie van sint janne in die librie’. Het handschrift was gebonden in de
oorspronkelijke, maar beschadigde, band van met leer overtrokken, houten platten.
Om het papier te beschermen tegen insnijden door het bindgaren heeft men in het
‘hart’ van de katernen perkamenten stroken meegenaaid. Deze zogenaamde
‘hartstrookjes’ bleken beschreven te zijn en bij nader onderzoek afkomstig uit een
handschrift met de Karel ende Ele-

*

Mijn dank gaat uit naar dr. A.M. Duinhoven, die een eerdere versie van deze bijdrage heeft
willen lezen; van zijn waardevol commentaar heb ik hier gebruik gemaakt.
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Gent, Universiteitsbibliotheek, hs. 896-a, fol. 8r.
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gast (verder afgekort als K&E). Thans dragen de Gentse fragmenten (in het vervolg
aangeduid met het sigle GE) de signatuur hs. 896-a. De tekst komt overeen met de
2
rr. 1-321 en rr. 1020-1339 in de editie-Duinhoven.
GE bestaat uit 17 stroken, die van boven naar beneden uit de folia van het
3
oorspronkelijke handschrift gesneden zijn. De maten zijn: ca. 20 à 25 mm. breed
en ca. 205 mm. hoog. Boven en onder zijn geen versregels afgesneden; de hoogte
van de tekstspiegel bedraagt ca. 180 mm. De kolombreedte, noch de spiegelbreedte
zijn exact te bepalen; naar schatting is de kolom ca. 50 en de spiegel ca. 110 mm.
breed. De stroken sluiten vrijwel nergens perfect aaneen, zodat er geen complete
verzen bewaard zijn. In het gunstigste geval ontbreekt er per versregel slechts een
enkele letter, in het ongunstigste geval is er maar een enkele letter bewaard
gebleven. In het merendeel der gevallen is per versregel ongeveer de helft verloren
gegaan. Overlangs zijn de repen doormidden gevouwen geweest; in de vouw
bevinden zich op gezette afstanden vier naaigaten, die soms het verlies van enkele
letters veroorzaken. In totaal zijn zo 618 verzen gedeeltelijk bewaard gebleven, nl.
1-321 en [1019]-1339; dat is meer dan enig ander Middelnederlands K&E-fragment
heeft.
Het schrift is erg afgesleten en soms ook onder UV-licht moeilijk te lezen, hierdoor
zijn niet alle verzen met zekerheid te reconstrueren (zie onder 3).

2. Reconstructie van de codex
De strookjes komen uit een twee-kolommige, perkamenten codex met 38 à 40 rr.
per kolom. Merkwaardig is het verstoorde evenwicht van het eerste folium: de eerste
kolom op het recto van dat blad heeft slechts 35 rr., de tweede kolom telt er 37 en
de twee kolommen op het verso 39.
Na aaneenpassen van de repen bleek, dat ze gesneden zijn uit twee
opeenvolgende dubbelbladen van een katern; de twee binnenste bifolia van hel
katern ontbreken. Aangezien hel begin van de tekst aanwezig is, is het mogelijk dat
we de resten van de twee

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

88
buitenste dubbelbladen van het katern voor ons hebben. Daar echter het slot vanaf
r. 1339 ontbreekt, moet er een negende folium geweest zijn. Dit negende blad was
òf het eerste van een volgend katern, òf het laatste van een katern van vijf
dubbelbladen; het contrablad van fol. 9 zou dan het (lege?) blad geweest zijn vóór
het begin van de Karel ende Elegast, bijvoorbeeld een schutblad.

Malen. De tekstspiegel is ca. 180 x ca. 110 mm. De bladmaten zullen
ongeveer 230 à 240 x 160 à 170 mm. geweest zijn.
Schrift en rubricatie. De tekst is geschreven in een vrij slordige littera
textualis, die gedateerd kan worden op het derde kwart van de 14e eeuw;
4
circa 1375 lijkt een veilige datering. Paleografisch zijn er enkele
archaïsche trekjes te zien. Zo gebruikt de kopiist opvallend vaak de uvoor v- aan het woordbegin. Aan het regeleinde treffen we vrijwel altijd
de ‘tong-e’ aan. Dikwijls komt de zogenaamde ‘oude coninc-abbreviatuur’
5
voor: co. (dus zonderde afkortingsstreep). Het hs. is eenvoudig
gerubriceerd: we treffen, zoals in alle andere K&E-hss. (en in de
Karelepiek überhaupt), alleen rode rubriek aan. De tekst begint met een,
deels afgesneden, rode initiaal U van 8 rr. hoog, waarin twee ogen, een
neus en een mond getekend zijn. Verder: rode lombarden, een van boven
naar onder doorgetrokken streep door de kapitaalkolom en (heel
opmerkelijk) in de bovenmarge van f. 1r de restant van een titel: met enige
moeite is daar de in rode inkt geschreven naam elegast te lezen; wat er
vóór deze naam gestaan heeft is afgesneden, maar dit laat zich raden.
De overige versiering bestaat uit kolominitialen (dit zijn de kapitalen van
de eerste versregel van een kolom) met cadellen in schrijfinkt.
Herkomst. Dialectkenmerken wijzen op een herkomst uit een gebied dat
zich uitstrekt van Zuidwest-Brabant tot, naar het oosten toe, Mechelen,
6
met een voorkeur voor Zuidwest-Brabant.
De fragmenten GE hebben niet tot een van de bekende Middelnederlandse
K&E-codices behoord, deels door overlapping van de tekst, of een andere
mise-en-page (hss. M, Br, N en G), deels door verschil in dialect (hs. H: Limburgs).
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3. Reconstructie van de tekst van GE
Uit de bovenstaande beschrijving is duidelijk geworden dat GE een deerlijk verminkte
tekst is: geen enkele versregel is compleet bewaard gebleven. In de meeste gevallen
zijn de regels echter te completeren met behulp van de editie-Duinhoven. Om een
voorbeeld te geven, van rr. 9-10 heeft GE:
9 Wat [...] ghevel
10 Dat [...]e menege wel

Een reconstructie als de volgende ligt voor de hand:
9 Wat [den coninc daer] ghevel
10 Dat [weten noch di]e menege wel

Zelfs regels waar slechts enkele letters van bewaard gebleven zijn, kunnen zo
aangevuld worden:
E

[......................]

V

[......................]

S

[......................]

D

[......................]

D

[......................]

den

Door de unieke volgorde van de beginletters en het restje van het slot van een
der versregels, is het mogelijk vast te stellen dat dit de rr. 1103-1107 zijn:
1103 E[nde karel die edel man]
V[oer te ingelhem in sijn casteel]
1105 S[ijn herte was sonder riveel]
D[atten die gene wilde verra]den
1107 D[ie hem soude staen te staden]

Als vervolgens blijkt, dat de, op dezelfde wijze herstelde, tekst op de ander kant van
deze fragmenten die is, die ze volgens het verloop van het verhaal zou moeten zijn,
weten we dat onze reconstructie juist is.
Natuurlijk weten we nooit met 100% zekerheid of deze ‘invuloefeningen’ goed
uitgevoerd zijn. De onzekerheid wordt nog ver-
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groot, doordat er verzen zijn, die afwijken van de overgeleverde bronnen, of daarin
niet zijn terug te vinden. Hoe we deze afwijkingen moeten waarderen - als mindere,
of als betere lezingen - zullen we in het vervolg trachten te analyseren.
In enkele eenvoudige gevallen blijkt GE de betere lezing te geven. Zo heeft vs.
97 S[i]dermer en vs. 204 [D]eus; vs. 132 begint met de lombarde (i.p.v. vs. 120); in
vs. 1160 staat in GE het reeds door Jonckbloet ingelaste voert: Weder ende voert
7
[opten rijn].
19-21 - De eerste 18 verzen van de Gentse fragmenten zijn vrijwel letterlijk gelijk
aan die in de andere overgeleverde redacties. De moeilijkheden beginnen met vers
19, dat in GE luidt:
19/21 Stae[t op edel man e]nde waert stelen8

De bekende teksten hebben hier (geciteerd naar M):
19 Hi seide staet op edel man
20 Doet haesteliken v cleder an
21 wapent v ende vart stelen

De regel in GE lijkt een samenvoeging van vs. 19 en het laatste gedeelte van vs.
21, zoals die in de andere redacties staan. Het is mogelijk dat het vers in GE een
ouder stadium vertegenwoordigt en dat het in een latere fase uitgebreid is tot de
drie regels die de andere redacties hebben. Dit zou een stap kunnen zijn in de
reconstructie die Duinhoven van de vss. 19-21 voorstelt: ‘regel 20 en wapent v in
r. 21 zijn overbodig (...)’ (Bijdragen, 2, p. 72). We moeten hier echter voorzichtig
zijn, omdat vs.19/21, zoals die in GE staat (vrijwel) letterlijk overeenkomt met vs.45
(in alle Mnl. bronnen, ook GE): Staet op karel ende vaert stelen. Het is dus zeer
goed mogelijk dat vs.45, samen met vs. 46 (dat in de Mnl. teksten identiek is met
vs.23), in de plaats gekomen zijn van de oorspronkelijke vss. 19-21. We hebben
dan te maken met een invoeging van een tekstgedeelte van elders, waarover
Duinhoven constateert dat het vaak gaat ‘om anticipaties van tekstgedeelten die
nog moeten volgen’ (Bijdragen, 1, p. 220).
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31-34 - Over de verzen 31-34 kunnen we kort zijn. Duinhoven verklaart dat deze
regels zijn bijgerijmd (Bijdragen 1, p. 298-299). Inderdaad komen we ze in GE nog
niet tegen.
38-42 - Evenals in M, komen in GE de verzen 39-40 niet voor. Het is mogelijk dat
vs. 38 oorspronkelijk eindigde op mochte en aldus met vss. 41-42 een drierijm
vormde. Dit drierijm zou dan later door het veranderen van mochte in mach en het
bijrijmen van vs. 37 en vss. 39-40 ‘verbeterd’ zijn. Diden in vs. 38 is een andere
vorm van (be)duden.
71 - In alle Middelnederlandse teksten strekt Karels grondgebied zich naar het
westen uit tot de zee. Maar waar alle bekende redacties in vs. 71 toter wilder zee
hebben, heeft GE hier tote in die zee. Dit laatste lijkt mij meer correct: tote in betekent
9
‘tot aan’. Door dittografie uit vs. 70, toter wilder denouwe, zal toter wilder zee onstaan
zijn.
82-84 - Ook vs. 82 lijkt in GE een stap van een vroegere redactie naar de bekende,
latere lezingen:
82 I[n] moch niet g[elo]uen ode
83 D[a]t mi god den [lac]hter onste
84 D[a]t ic te stele[n be]gonste

Moch is te begrijpen als een spellingsvariant van mach; vgl. ook de reconstructie in
10
Bijdragen, 2, p. 79: 82* ‘Ic en mach des geloven niet’. Een dergelijke
a/o-verwisseling vinden we ook in vs. 247 van GE: ormen man. Vs. 82 betekent dan
in GE: ‘Ik kan helemaal niet geloven (...)’. We krijgen dus successievelijk mach >
moch > (mochte >) mochts. Daarnaast ligt een verandering van niet geloven ode in
niet geloven node voor de hand, temeer daar ode een woord is dat al in het
Middelnederlands aan het uitsterven was en uitsluitend nog in rijmpositie voorkwam
(MNW V, kol.7). Deze reconstructie verklaart bovendien hoe in dit vers de driedubbele
negatie ontstaan is (vgl. Bijdragen, 2, p. 77 en nt. 31).
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99 - In regel 99. Ende karle hem te seinen began, hield Duinhoven de afkorting kl',
die hier in M voorkomt, voor een verschrijving van k'l en lost de abbreviatur derhalve
op als klaer (Bijdragen, 1, p. 58 nt. 1.) We hebben hier echter te maken met wat we
een ‘tekstgebonden abbreviatuur’ zouden kunnen noemen. In een tekst die over
Karel de Grote gaat, mogen we op geëigende plaatsen kl' oplossen als karel, zoals
we kl' bij middeleeuwse kalenders als Kalende (eerste dag van de maand) moeten
lezen. In GE komen we eveneens de afkorting kl'e in de betekenis van karle tegen,
bijv. in 1024, 1062.
De discrepantie tussen seinen (= zich zegenen, bekruisen) in de
Middelnederlandse bronnen en versynnen in K is wellicht te verklaren door een
oudere lezing sinnen/ sennen (= overdenken) te veronderstellen. GE kan hier helaas
geen uitsluitsel geven: het slot van dit woord is afgesneden.
224-240 - De regels 224-231 komen in GE niet voor. Volgens Duinhoven is de
passage 204-273 zo niet in haar geheel een interpolatie, dan toch herhaalde malen
uitgebreid (Bijdragen, 2, p. 454 en 456 e.v.). Wat het tekstgedeelte 224-240 betreft,
concludeert hij dat de regels 224-227 zijn tussengevoegd, kennelijk om duidelijk te
maken ‘dat Elegast “dicke sorgen heeft” (223)’ (Bijdragen, 2, p. 458) en: ‘De reden
is doorzichtig: regel 223 noodt tot een specificatie’ (Bijdragen, 2, p. 459). Dit lijkt
door GE bevestigd te worden: in deze tekst volgt op 223 direct vs. 232, dat met een
redengevend voegwoord begint: Want hi [hadde in siere sc]aren. Dit vers wordt,
ook in GE, gevolgd (233-240) door de mededeling dat Karel ‘iedereen die tot de
banneling [Elegast] in relatie staat, in het verderf [heeft] gestort’ (Bijdragen, 2, p.
456). Ook deze passage 233-240 is een interpolatie (Bijdragen, 2, p. 456-457).
Mijns inziens blijkt uit GE, dat de vss. 232-240 eerder zijn ingevoegd dan 224-227,
die immers nog niet in GE staan. Nadat eenmaal de regels 224-227 zijn bijgemaakt,
zullen, eventueel in een latere fase, ook 228-231 bijgerijmd zijn (zie Bijdragen, 2,
p. 457 over het bijrijmen van 228-231).
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241-255 - In Bijdragen, 2, p. 398-402 heeft Duinhoven aannemelijk gemaakt dat de
verzen 522-528 ontleend zijn aan 242-254. Hoe de lezing van 522-528 in GE geweest
is, is niet meer uit te maken, omdat hiervan geen fragmenten bewaard gebleven
zijn. Maar het is mogelijk dat de herhaling nog niet in GE voorkwam. Op de twee
binnenste dubbelbladen van het katern, die verloren gegaan zijn, hebben bij
benadering in totaal 632 verzen gestaan (624 bij 39 rr./kol. en 640 bij 40 rr./kol.).
o
o
Nu eindigt fol.2v van GE met vers 321 en begint fol. 7r met vers 1019. Het verschil
is 698 verzen en dat is 66 verzen meer dan er op de verloren folia gestaan kunnen
hebben. Daar moeten we nog 26 verzen van aftrekken, namelijk 607-632. Door een
impositiefout in een voorgaande druk zijn de vss. 548-576 in de drukken B, C, D en
E per ongeluk na 606 terecht gekomen (zie: Bijdragen, 1, p. 275). In de
editie-Duinhoven zijn beide passages van versnummering voorzien, zodat het
tekstgedeelte tweemaal geteld is. We houden na aftrek van die verzen nog 40 regels
over die niet in GE gestaan kunnen hebben, ruimschoots genoeg om te mogen
veronderstellen dat rr. 522-528 daar nog ontbraken. Zekerheid hierover kunnen we
natuurlijk niet hebben, aangezien er in het gedeelte 322-1019 nog andere passages
toegevoegd zijn.
De herhaling van 242-254 in 522-528 is gepaard gegaan met een verwisseling van
passages volgens de formule ABCD > ACBD (Bijdragen, 2, p. 399): 242-245 =
522-524* (het slot van passage B), 246-251 = 510-515 (passage C) en 252-254 =
526-528 (passage D). Opmerkelijk in GE is nu, dat de passage 242-245 verschilt
van die in de andere redacties. In plaats van 242-243 heeft GE de verzen 226-227
(die op die plaats niet in GE voorkomen, zie hierboven) en in plaats van 244-245
heeft GE de verzen die overeenkomen met 524-525; als volgt (links de reconstructie
zoals in Bijdragen, 2, p. 399; vs. 529 door mij toegevoegd; rechts de vermoedelijke
lezing van GE):
B

522

So hebbic mi
onthouden

Dan [hi met
stelen] mach
bei[agen]

523

In wildernissen Daer op [moet 243 (= 227)
ende in
hi hem
wouden
o]ntdragen

525*

Ic moet met
Dae[r si
stelen beiagen twaelve bi
lev]en

244 (= 524)

524*

Daer si hem
alle op
ontdragen

245 (= 525)

Moe[ten die
rike lie]de
gheuen

242 (= 226)
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C

D

510

Maer so vele
esser an

Mae[r so vele
ess]er an

246

511

Ic en stele
genen armen
man

Hin[e steelt
genen] ormen
man

247

512

Die bi sijnre
pinen leeft

Die [bi siere
pinen] leeft

248

513

Dat pelgrim
ofte coman
heeft

Da[t pelgrim
oc]ht coman
h[eeft]

249

514

Laet ic hem
gebruken wel

La[et hi hem
250
geb]ruken we[l]

515

Maer ic en
verseker
nieman el

Ma[er hi en
verseke]rt
niemen e[l]

251

526

Bisscoppen
ende
canoniken

Bis[scoppen
ende
cano]onke

252

527

Abden ende
moniken

Abd[en ende
moonke]

253

528

Deken ende
papen

Dek[en ende
pape]n

254

529

Daer hise can
betrapen

Daer h[ise can 255 (±529 in A)
betra]pen

Verwarrend is, dat er twee verschillende rijmparen aangeduid worden met de
nummers 524-525, namelijk de reconstructie van Duinhoven van de verzen 525*-524*
(Ic moet met stelen beiagen/Daer si hem alle op ontdragen) en de ‘echte’ regels
524-525 (Daer si twaelve bi leven/Moeten die rike liede geven). Nog verwarrender
is dat beide aldus genummerde versparen in GE voorkomen: de volgorde van
242-245 is 524*-525*-524-525. Consequentie hiervan lijkt te zijn dat de verzen
11
242-243, zoals die in alle andere redacties staan (geciteerd naar ‘archetypus x’:
Ende moet hem onthouden/In wildernissen ende in wouden), althans op die plaats
niet thuis horen. Mogelijk zijn ze als 522-523 bijgerijmd toen de passage 244 e.v.
als 524 e.v. was ingevoegd. Door de gelijkluidendheid van beide tekstgedeelten
kan vervolgens de oorspronkelijke (?) passage 242-245, zoals die in GE staat,
vervangen zijn door de passage 522-525. Het is niet ondenkbaar dat dit gebeurde
nadat het gedeelte 224-231 was ingelast: 224-225 is vrijwel identiek aan 240-241
in GE en 226-227 geheel identiek aan 242-243 in GE.

1019 - Het halfbewaarde vs. 1019 is in GE afwijkend geweest van de andere
redacties, zozeer zelfs, dat dit vers niet met zekerheid is aan te vullen. Het slot van
deze regel is: [...] al afgecocht. Proberen we afcopen (= door afkoop een verplichting
of straf doen ophouden; zich vrijkopen) te begrijpen in de context, zoals we die
kennen uit de andere redacties, dan moeten we constateren dat het woord niet goed
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plan voor de coup afgeluisterd, waarna Elegast, teruggekomen bij Karel, zijn
ontsteltenis hierover uitspreekt. Hij besluit (1015-1018) met de verzuchting dat hij
gehoopt had ooit zijn
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leengoed terug te zullen krijgen en dat alles zich weer ten goede zou keren. Maar
door de beraamde aanslag (...) ben ic leider dies alles ane (ben ik helaas alles kwijt:
vs. 1019 zoals in ‘archetypus x’, = vertaling uit K). Een aanvulling van 1019 in GE
tot [Nu ist mi] al afgecocht, of woorden van gelijke strekking, past hier niet, aangezien
Karel het goed aan Elegast ontnomen heeft, zonder geldelijke vergoeding: Elegast
moet immers stelen om in leven te blijven. Het is mogelijk dat afgecocht hier ironisch
12
gebruikt is.
Een andere verklaring zou zijn, dat afgecocht een verschrijving is, en dat er
13
afgecnocht (= o.a. ‘losmaken’) had moeten staan.
Hoe het zij, het is niet gewaagd te veronderstellen dat redactie a inderdaad de
verzen 1018-1019 mist (vgl. Duinhoven, 2, p. 464) en dat Nw bin ich leider dis allet
ane in K teruggaat op het Middelnederlands. De volgende reconstructie is dan
mogelijk (vgl. K en ‘archetypus x’):
1018* Ende was oec in goeden gedocht
1019 Nu ist mi al afgecocht (of: afgecnocht)

1050-1061 - In de passage voorafgaand aan vs. 1050 waarschuwt Karel Elegast
om af te zien van het plan Eggeric te vermoorden (1032-1039); Karel doet alsof de
beraamde coup hem niets kan schelen (1041-1043), en wel om Elegasts trouw aan
de koning op de proef te stellen (1044-1045). Elegast antwoordt verontwaardigd,
dat hij hem deze opmerking in andere omstandigheden betaald zou zetten
(1049-1055). Hierdoor lijkt het dat Elegasts woorden in 1057-1056 (in GE staan
deze verzen in omgekeerde volgorde):
1057 Ic sal vorderen mijn gedochte
1056 Biden here die mi gewrochte

terugslaan op het betaald zetten van Karel, terwijl mijn gedochte in feite verwijst
naar Elegasts plan in 998-1003 om Eggeric te doden. Door de interpolatie van (onder
meer) 1032-1055 (zie Bijdragen, 2, p. 466-468) is de afstand tussen het plan van
Elegast en de wens tot uitvoering ervan (vs. 1056-1057) te groot geworden. Daarom
zullen die laatste verzen nogmaals geëxpliciteerd moeten worden d.m.v.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

96
1058-1059): Ende wreken minen toren/Sconincs doot es gesworen (geciteerd naar
‘archetypus x’). Deze laaste geïnterpoleerde explicatie staat niet in GE. Het blijft
natuurlijk mogelijk dat deze twee regels in GE gewoon vergeten zijn.

1062-1065 - Er bestaan redenen om te vermoeden dat dit tekstgedeelte met Doen
seide begint, in plaats van Doen dachte, namelijk het ontbreken in GE van dits in
1062 ([Doen seid]e(?) karle min [vr]ient) en van op hem in 1063 ([Al heb i]x qualic
uer[die]nt). Hiermee is het probleem opgelost, dat ‘aanvankelijk [Karels] gedachten
[worden] weergegeven, zodat [in 1066] aangeduid zou moeten worden, dat hij nu
begint te spreken’ (Bijdragen, 2, p. 39). Helaas zijn van vers 1065 in GE slechts de
laatste letters bewaard gebleven, zodat niet meer uit te maken is, of sneven het
possessivum sijn of u bij zich had. Gezien het voorgaande heb ik gemeend in de
uitgave u te mogen zetten. Vers 1065 kan ook anders geluid hebben, namelijk zoals
in K (met verandering van de persoon): ‘Ic sal u mine hulde geven’.
In 1063-1064 wordt niet gerefereerd aan het verbannen van Elegast en het
verbeuren van diens bezittingen door Karel, zoals Duinhoven meent (Bijdragen, 2,
p. 416 en 464). Als we er van uit mogen gaan dat 1062 inderdaad met de directe
rede begon, zou dat onmogelijk zijn geworden. Zo zou immers blijken wie Karel in
werkelijkheid was: niet Adelbrecht de dief, maar de koning zelf. M.i. slaan 1063-1064
terug op de opmerking van Karel (in de persoon van Adelbrecht) dat de dood van
de koning hem niet kan schelen, waarop Elegast in woede uitbarstte. Die
ondoordachte opmerking wil Karel goedmaken (Ic salt beteren mach ic leven).
Overigens moeten we er rekening mee houden dat deze reconstructie in hoge mate
hypothetisch is en gebaseerd op mogelijke aanvullingen van tekst op niet bewaarde
strookjes.
Van de volgende 78 verzen (1065-1142) is weinig met zekerheid te zeggen: de
ontbrekende versgedeelten zijn hier te groot. Wat we wel weten, is dat 1080-1081
in GE anders geluid hebben, dan in de andere redacties, dat de volgorde van
1082-1088 is omgegooid en dat 1138 en 1139 zijn verwisseld. De verwisseling van
1138 en 1139
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maakt de tekst niet beter of slechter: evenals het feit dat r. 1142 mogelijk geluid
heeft Vele ridders menich seriant (vgl. A), i.p.v. Menich ridder ende seriant. Ik zal
daarom op deze plaatsen niet verder ingaan. De andere twee passages noden wel
tot enig commentaar.

1080-1081 - In GE kunnen we van deze verzen nog het volgende lezen:
1080 D[...............]dder goed
1081 D[...............]et

In alle voorzichtigheid zou ik willen aanvullen tot:
1080 D[oen seide elegast: ri]dder goed
(of: 1080 D[oen seide elegast, die ri]dder goed)
1081 D[ese raet en es niet vro]et

Vers 1080 is nu vrijwel identiek met 1233: Doen elegast die ridder goet. Welk van
de twee verzen oorpronkelijk is en welk ontleend, is niet met honderd procent
zekerheid uit te maken. Ik vermoed dat de/een oudere tekst de wisseling van
sprekende personages niet (meer) aangaf en dat daarom de twee verzen 1080-1081
bijgerijmd zijn. In GE heeft dat geleid tot een verspaar dat totaal verschilt van dat
in de andere bekende redacties. De ‘archetypus x’ heeft Elegast seide wat mijns
gesciet/In come vor den coninc niet. In GE zou dan regel 1080 aan 1233 kunnen
zijn ontleend. Een andere mogelijkheid is, dat GE de oudere lezing heeft bewaard,
maar dat dit verspaar in een later afschrift vergeten is. De verzen 1080-1081 zijn
vervolgens bijgerijmd zoals ze in ‘archetypus x’ staan. Welke versregel nu in GE de
oorspronkelijke is, 1080 of 1233, is niet te bepalen, hoewel Duinhoven bezwaren
aanvoert tegen de originaliteit van 1233 (Bijdragen, 1, p. 182-183).

1082-1088 - In de hier deerlijk gehavende Gentse fragmenten zien we van regel
1088 nog een restant -oet. Maar Dats pine jegen spoet is te kort om dit restje op de
kunnen leveren. Een langere lezing die er het dichtst bijkomt lijkt mij Dats verloren
ende ieghen spoet, ‘Dat is zin- en hopeloos’.
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De regels 1080-1081 leiden het antwoord van Elegast in op de raad van Karel, hoe
Eggeric gevangen genomen kan worden. Elegast beargumenteert, dat hij niet voor
de koning kan en durft verschijnen. In GE staan de verzen 1086-1087 tussen 1081
en 1082. Of dit een meer oorspronkelijke lezing is, of het gevolg van een kopieerfout,
is moeilijk uit te maken. De verzen zijn hier op zich niet misplaatst; bezwaar is echter
dat nu vs. 1088* er wat verloren bij komt te staan:
1081 (?) D[ese raet en es niet vro]et
1086 [Ic en come niet daer hi mi sa]ge
1087 [Noch bi nachte noch bi da]ge
1082 [Die coninc es te mi so g]ram
[Om dat ic hem hier vo]ren nam
[Van sinen scatte sulken sca]erde
1085 [Dat cume gedroeg twee paer]de
1088* [Dats verloren ende ieghen sp]oet

Duidelijker dan in de andere redacties lijkt het dat de passage 1082-1087 geheel
of gedeeltelijk is ingevoegd (vgl. Bijdragen, 1, 372-374 en 2, p. 405-411). De
rijmparen 1080: 1081 en 1088: 1089 eindigen beide op -oet. De verzen 1082-1087
vormen een claus van Elegast, die als het ware de monoloog van Karel onderbreekt.
Wanneer 1082-1087 inderdaad zijn ingelast kunnen ook de verzen 1080-1081, die
de inleiding op Elegasts claus vormen, vervallen. Karels monoloog wordt dan niet
meer geïnterrumpeerd, waardoor 1090 (Sprac karel die edel man) overbodig is.
Een mogelijk herstel van de tekst zou kunnen zijn:
1089* Ic sal u seggen wat gi doet
1091* Rijt wech metter spoet

Voor de onregelmatigheden die in het gedeelte 1069-1099 overblijven verwijs ik
naar Bijdragen, 2, p. 39-45 en 426-434.

1146-1149 - In GE lees ik:
1146 Ende g[]hi selue her c[oninc]
1147 Selt[] ghewapen[t sijn in den rinc]
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1148 Die [u] wilt daer wt[e steken]
1149 Wi se[len] hem so dier [wreken]

De verzen 1148-1149 wijken hier af van de ‘archetypus x’, die gebaseerd is op A.
Ik heb GE hier met behulp van G aangevuld. Een andere mogelijkheid is een
aanvulling met behulp van K tot: Die u wilt daer wte slaen/Wi selen hem so dier
doen vergaen. De betekenis is in GE niet wezenlijk anders dan in de andere
redacties.

1176-1177 - Wanneer ‘Eggerics lieden’ ontmaskerd zijn als verraders, vervolgt GE:
1172
1173
1174
1175
1176
1177

Haer on[d]aet was [openbaer]
Me[n l]eidse in g[evangen (?) daer]
Alt[e]met dat [si quamen]
Te[] mense ha[d benamen]
Di[e]men conste [anegaen]
Di[e] coninc doet [te slaen]

De verzen 1176-1177 luiden in GE anders dan in K (de enige andere redactie waarin
deze verzen voorkomen) en betekenen zo: ‘die, naar men kon aannemen, de konig
14
zouden doden’. Het blijft mogelijk dat de vier voorafgaande verzen andere
rijmwoorden hadden (zie ook Bijdragen, 1, p. 432-433).

1214-1215 - De verzen 1214-1215, Die boden en letter niet/Te doene dat hem die
coninc hiet (naar GE) ontbreken in K. Hierover deelt Duinhoven mee: ‘Misschien
vertegenwoordigt K het oudere stadium en zijn de verzen in een redactie na de
archetypus x (...) ingevoegd’ (Bijdragen, 2, p. 423). Aangezien GE deze regels wel
heeft en GE herhaalde malen oorspronkelijker lezingen geeft dan ‘archetypus x’
(vgl. hieronder, sub 4), lijkt het erop, dat deze twee verzen niet na de ‘archetypus
x’ ingevoegd zijn.
1216-1219 - In GE moeten we in 1216-1217 lezen: Si voeren wech totten stonden/Dat
si elegasten vonden. MNW VII, kol, 2203, s.v. STONDE, maakt duidelijk dat toten
stonde dat de betekenis ‘totdat’ heeft en geeft o.a. het met de K&E parallelle
voorbeeld uit Moriaen:
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(Ic) sal riden toten stonden dat ic Perchevale hebbe vonden. In GE staat derhalve
‘Ze reden weg (daar vandaan), totdat ze Elegast vonden’.
Wat verder in het vervolg opvalt, is de omgekeerde volgorde van 1218-1219 in
GE. De andere redacties hebben Dat hem die coninc beval/Seiden si Elegasten al,
dus: ‘Wat de koning hun [= de boden] bevolen had, vertelden zij aan Elegast’. De
tekst in GE echter:
1219 Si seyd[en e]legasten al
1218 Dat hem [di]e coninc beva[l]

Dit is als volgt te interpreteren: ‘Zij [= de boden] vertelden aan Elegast, wat de koning
hem [= Elegast] opdroeg’. De betrekkelijk moeizame reconstructie van Duinhoven,
die gebaseerd is op de verlezing in 1217 van v'conde(n), d.i. ‘berichte(n)’, tot vonden
vervalt met deze simpele omkering van volgorde (vgl. Bijdragen, 2, p. 424). Dit
neemt overigens niet weg dat de hieraan voorafgaande verzen hun problemen
blijven behouden; het korte vers 1212, de herhaling van de persoonsnaam van 1217
in 1219 (zie verder Bijdragen, 2, p. 423-425).

1222-1227 - Lastig, maar tevens verhelderend, is de passage 1222-1227. Deze
passage, die alleen overgeleverd is in A en K, is vooral lastig, omdat GE hier de
lezing niet veel duidelijker maakt. Interessant is ze, omdat ze licht kan brengen in
de verschillende lezingen die A en K hier van vs. 1226-1227 hebben (links A, rechts
K):
1222

1225

1227

Hi liet leggen sijn ghereyde Hey leys lygen syn
gereyde
Sonder eenich langher
beyden

Sunder eyniche langer
beyde

Dat hi eggericke stal

Dat hy eckerick stael

Hiet hi ende beual

Dar zo heysch hey ind
beual

Hi swoer bi sijnre
kerstenhede

Dat en karlle woulde
geleyden

Waer hem god sculdich
een bede

Hey woulde eckerichs
laster breyden

Duinhoven (Bijdragen, 2, p. 235-236) verwerpt, hoewel enigszins voorzichtig, het
idee dat een oudere lezing zowel de regels 1226-1227 van A, als die van K gehad
zou hebben:
(a) Daertoe hiet hi ende beval
(b) Dat hem Karle wilde geleiden
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(c) Hi soude Eggerics lachter breiden
(d) Hi swoer bi sijnre kerstenhede
(e) Waer hem god sculdich ene bede

‘Om te beginnen is het al zeer toevallig, dat in redactie a de verzen (b) en (c) en in
K (d) en (e) zouden zijn overgeslagen. Onmogelijk is het niet (...)’ (Bijdragen, 2, p.
235.). Inderdaad is dat niet onmogelijk, zo is het namelijk gebeurd: GE heeft ze alle
vier! Het is dus niet zo ‘dat de vertaler de lezing van 1226-1227 heeft vervangen
door een mededeling die beter in de context past’ (Bijdragen, 2, p. 235). De lezing
in GE is echter enigszins afwijkend (beter?):
1225
1225bis
1225ter
1226
1227

[D]at l[ie]t hi [e]nde beu[al]
[N]a dat hem di[e] coninc woude g[eleiden]
Soudi eggeric [l]achter brei[den]
Hi swoer bi sin[re] kerstenhede
W[aer] hem god scu[ld]ech ene bed[e]

Opvallend is in vs. 1225 het werkwoord liet, waar de andere bronnen hiet hebben
en daar waar de laatste, in vs. 1222, liet hebben, leest GE hiet: Hi hiet l[e]ggen sijn
15
g[er]eyde.
De interpretatie van 1222-1225ter is niet eenvoudig. Ik heb het volgende voorstel.
De oorspronkelijke lezing zou als volgt geluid kunnen hebben:
1222 Hi hiet seggen sijn gereyde(n)
1225ter* Eggeric lachter te breiden

M.a.w. ‘Hij beval de boden aan de koning door te geven dat hij er naar verlangde,
Eggerics schande bekend te maken’. Een verlezing seggen (met lange s) > leggen
werkt de misinterpretatie van sijn gereyde in de hand, waarna door de kopiist nog
16
even uitgelegd dient te worden wat er met Eggerics gereide gebeurt. Dit resulteert
in het bijrijmen van 1223-1225bis.
Ik geef deze interpretatie en reconstructie voor wat ze waard zijn, helemaal
overtuigend zijn ze niet. Wel is nu gebleken, dat het weglaten door Duinhoven van
de vss.1225bis en 1225ter niet terecht geweest is. GE blijkt op dit punt oorspronkelijker
te zijn dan zowel A als K.
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1252-1253 - De vss. 1252-1253 zijn in GE afwijkend van die in A en K, welke laatste
een lezing hebben die op eenzelfde bron moet teruggaan. Wanneer Elegast de
(gevangen genomen) Eggeric aangeklaagd heeft, had hij dat graag gewroken,
1252 Maer hi en hads die macht niet
1253 Daer was menich die hem liet

GE heeft hier:
1252 M[aer h]ine had g[en]e macht[e]
1253 Des was ni[e]men die hem [achte (of: wachte)]

hetgeen zoveel betekent als ‘Maar hij had er geen macht toe, waardoor er niemand
17
was die zich om hem bekommerde (of: op hem lette)’. Wanneer nu niemen verlezen
wordt als menich (ni > m, em > eni, en > ch) druist een zin als Des was menich die
hem (w)achte in tegen de werkelijkheid: Eggeric is immers machteloos. Als bovendien
gene, in welk stadium dan ook, wegvalt, ligt het voor de hand om het ontkennend
partikel ne aan te vullen met niet. Wat de aanvulling achte dan wel wachte betreft,
opteer ik voor achte, omdat de betekenis daarvan dichter bij de ‘vernieuwde’ lezing
liet ligt. (Zie voor de rest van de veranderingen in deze versregels Bijdragen, 1, p.
295-297.)

1284-1302 - Een andere plaats waarin GE licht kan brengen zijn de vss. 1284-1302,
die tot nu toe alleen uit K bekend waren. Zetten we Duinhovens vertaling van K in
de ‘archetypus x’ (links), vanaf vs. 1281, naast die van GE (rechts), dan vallen de
verschillen meteen op:
1281

Dorste Eggeric logenen
van dien

[S]oude ooc [e]ggeric
loegenen uan [d]ien

Ic dade hem lien der
ondaet

[Ic] dade hem [li]en der
ondaet

Eer die sonne onder gaet [Ee]r die zonn[e[ onder
gaet

1285

Tusschen ons beide in
enen werve

[Tu]sschen ons .ij. in enen
camp[e]

Ofte ic sal mijns lives
derven

[T]en scinde [n]od ende
ramp[e]

Eggeric antwoorde na dien [E]ggeric anwor[d]e
mettien
Die lachter en mach mi niet [D]ien lachter [e]n moete
geseien
ni[et ge]scien
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Ten sal ooc niemen wesen [In] minen liu[e n]o dat
lief
mesk[ie]f

1290

Dat ic jegen enen
verbannen dief

[D]at ic iegen [en]en
uerbannen die[f]

Minen hals soude
aventuren

[M]inen hals s[ou]de
auentur[en]

Hi soude bet campen met [Het ?] en soude [o]ec niet
geburen
geb[ur]en
Dan hi jegen mi soude

[Ca]mpt te ue[ch]ten jegen
mi

Elegast seide also houde [Ende ?] elegast
anw[o]erde twi

1295

Ja en ben ic niet hertoge
alse gi sijt

[Al ?] en benic [h]ertoghe
als [g]hi <sijt>

Ende was ic verbannen
enen tijt

[Ende] wasic bal[li]nc ene
tij[t]

Ende mi den coninc mijn
goet nam

[Da]t mi die c[oninc] mijn
goet [n]am

Om dat hi te mi was gram [Omd]at hi was [t]e miwaert
g[r]am
Verradenisse stont ic ave [In] was noit mordenare
Ic hebbe genomen grote
have

1300

[Ende] hebbic gh[e]nomen
ha[ren]taere

Den rike luden van haren Den r[iken] lieden uan
goede
h[a]ren goede
Dat dede mi noot ende
armoede

Dat [ded]e mi noyt [sic]
e[nde] ermoede

Maer dat gi een moorder
sijt

Maer gh[i].i. mordena[re]
sijt

Gine moget ontseggen
camp noch strijt

En [moe]cht onsegg[en]
campt no s[trijt]

De lezing 1291-92 van GE is ontegenzeglijk beter dan de, op grond van K,
gereconstrueerde verzen van de ‘archetypus x’. Bovendien zijn de veranderingen
in r.1292 paleografisch te verklaren: oec > bet en niet > met liggen bij wijze van
spreken voor de hand, waarna in 1291, via Het en, Hen en Hē > Hi, tenslotte de
18
volgende lezing ontstaat :
1291* Hi soude bet met geburen
1292* Camp te vechten jegen mi
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Het woord geburen is hierin niet meer als ‘gebeuren’, ‘overkomen’ op te vatten,
maar wordt geïnterpreteerd als ‘volk’. In Camp te vechten is te een ongrammaticale
overbodigheid geworden en het geheel wordt als campen naar voren gehaald (Hi
soude bet campen met geburen). Het resterende jegen mi wordt aangevuld: bet
veronderstelt het voegwoord dan, zodat we dan jegen mi krijgen. Dat is
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exact wat K heeft: Dan entgaen mich. In K kan de verontwaardigde uitroep twi
(‘Hoezo?!’) van Elegast in vs. 1293 ([Ende ?] elegast anwoerde twi) niet meer
gehandhaafd blijven en wordt veranderd in het matte Do sprach hey her eckerich.
(Voor de rest van de reconstructie van de lezing van K tot die in ‘archetypus x’, zie:
Bijdragen, 1, p. 251-253.) GE blijkt hier dus oorspronkelijker dan K, omdat de lezing
van K verklaard kan worden vanuit die van GE.
Hoewel het eerste woord van vers 1294 is afgesneden, heb ik dit vers
geëmendeerd tot Al en benic hertoghe als ghi <sijt>. De verlezing/verschrijving al
> Ia is plausibel. Door de correctie tot al blijkt Elegast dus inderdaad niet ineens
een adellijke titel te dragen (vgl. Bijdragen, 2, p. 422). Het laatste woord van hetzelfde
vs. 1294 (sijt) staat niet in GE. Vanwege het rijm is het woord hier duidelijk vergeten.
Het is echter mogelijk, dat het vers zonder sijt oorspronkelijker is: deze regel vormt,
samen met de twee voorgaande verzen, een drierijm. Hierom is sijt er, in een eerder
stadium, achter geplaatst en zijn de drie volgende verzen bijgerijmd. De aansluiting
1294: 1298 lijkt in GE althans tamelijk logisch. Ook Duinhoven is, hoewel op andere
gronden, tot deze conclusie gekomen (Bijdragen, 2, p. 422).
Men zou kunnen aanvoeren dat in GE 1293 met een lombarde begon, waardor
1294 automatisch insprong. Maar dat is vrijwel uitgesloten: van het eerste woord
van 1293 (vermoedelijk Ende) is namelijk nog een restant van het pootje van de n
bewaard gebleven. Van r.1294 is echter de woordspatie tussen het afgeneden
eerste woord en het tweede woord (nl. en) bewaard gebleven. Zou 1293 met een
lombarde beginnen en het daarop volgende vers met en beginnen, dan zou die
woordspatie niet kunnen bestaan: de e van en zou dan onder de gedeeltelijk
bewaarde n van Ende moeten staan; nu staat die e recht onder de eerste e van
elegast.

1302-1308 - De vier vss. 1302-1306 (vs. 1304 vervalt, omdat deze regel wegens
een omissie uitsluitend in de drukken is bijgerijmd) zien er in GE ook
vertrouwenwekkender uit:
1302 Maer gh[i] .i. mordena[re] sijt
En [moe]cht onsegg[en] campt no s[trijt]
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1305 Ghe[n]er erdschen man
Dijt [sic] wilt staden an

Ik kom tot de volgende parafrase: ‘Maar u bent een moordenaar en mag (daarom)
de strijd niet weigeren, aan geen enkele man op deze aarde, die daarop aandringt’.
Ook al zou Elegast lager van geboorte zijn dan Eggeric (zie hierboven, vs. 1294)
en Eggeric daardoor een juridische mogelijkheid hebben een tweekamp te ontduiken
(Bijdragen, 2, p. 422), kan Elegast deze dreiging pareren met een ander juridisch
argument: aangezien Eggeric overduidelijk met plannen voor een koningsmoord
rondliep (vgl. ook vss. 1185-1186), heeft hij bij voorbaat zijn eer en rechten verloren.
In het Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte lezen we (Bd. IV, kol. 260,
s.v. Rechtlosigkeit-Rechtsminderung): ‘(...) auch ohne nachfolgende Verurteilung
konnte Ehrverlust und damit ein Verlust der vollen Rechtsfähigkeit eintreten, wenn
bei einer Tat eine niederträchtige Gesinnung zutage trat, insbesondere Treubruch’.
Bovendien zijn er wettelijke bepalingen bekend die uitwijzen dat iedereen aan de
vernietiging van goed en have van de juridisch rechteloosverklaarde moet
deelnemen: ‘Mit der Ächtung [= rechteloosverklaring] ruft das Gericht die Hilfe der
ganzen Rechtsgemeinschaft an, sie fordert jedermann auf, den Täter zu stellen oder
unschädlich zu machen’ en: ‘einzelne Gesetze [schreiben] vor dass jedermann an
der Wüstung des Ächtergutes teilnehmen muss’ en dat ‘auch die Familien- und
Ehebände durch Ächtung gelöst werden, ist schon für diese Zeit [nl. de vroege
middeleeuwen] anzunehmen’ (Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte,
Bd. I, s.v. Acht, kol. 26 resp. kol. 29).
Voor de interpretatie van K&E zijn dit belangrijke bepalingen. Het feit dat iedereen
aan zo'n vernietiging moet deelnemen vinden we terug in r.1305: Ghener erdschen
man (in GE) of Ter warelt gheenen man (in A). Dat het een wettelijke bepaling is
kunnen we opmaken uit 1308: Bi miere wet ghi segt waer. En dat tenslotte ook het
huwelijk ontbonden is, lezen we in 1330-32: Hi souden siere suster gheven/Die
Eggeric hadde te voren (zie mijn interpretatie van 1324-1332 hieronder). We kunnen
hier dus niet anders concluderen dan dat miere wet in 1308 de oorspronkelijke lezing
is.
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1316-1323 - Karel blijkt ontvankelijk voor Elegasts argument (vs. 1308: Bi miere wet
ghi segt waer) en de voorbereidingen tot de tweekamp worden getroffen (vss.
1316-1323). De regel 1317, die Duinhoven voor problemen stelde in verband met
1252-1253 (Bijdragen, 1, p. 296, levert geen moeilijkheden meer op (zie de verklaring
van 1252-1253 hierboven): we moeten in 1317, met GE (en B), lezen ‘Die spreken
dorste te sire vromen’. De verzen 1252-1253 en 1316-1317 houden in feite dezelfde
mededeling in.
Volgens GE blijkt uit de verzen 1318-1319 duidelijk, dat het tweegevecht vóór de
noen begint (vgl. ook M):
1318 Aldus [wa]rt daer die ca[m]p genomen
1319 E <e>n l[utt]el uore der [n]oenen

Deze verzen kunnen geparafraseerd worden met ‘En zo werd daar vastgesteld, dat
de tweekamp kort vóór de noen zou beginnen’. Het invoegen van an in vs. 1318
(‘an genomen’: redactie A en ‘archetypus x’) lijkt mij corrupt: an ghenomen betekent
‘beginnen’, maar uit het vervolg blijkt, dat men eerst nog de toebereidselen tot het
19
gevecht moet maken. Vandaar in GE genomen: ‘vastgesteld’.
In vs. 1323 heet het dan ook in GE: Die [cam]pen hiet hi [g]ereiden (‘Hij (Karel)
beval dat de kampvechters zich gingen voorbereiden’). Hierbij zij aangetekend dat
het reflexivum hem bij gereiden weggelaten kan worden (vgl. Duinhoven, Bijdragen,
1, p.330, nt.81). In A en ‘archetypus x’ leest men ‘Hi hiet den camp gereiden’ (K
heeft eveneens Den kamp, maar de woordvolgorde is als die in GE). De lezing in
GE met ‘kampvechters’ is duidelijk beter dan die met ‘(twee)kamp’ in de andere
20
redacties. De corruptie campen > camp in deze redacties is makkelijk te verklaren:
campen (in de betekenis van kampvechters) > campē > campe (in de betekenis
van tweekamp) > camp. In K is de woordvolgorde in het eerste deel van de zin nog
niet veranderd, maar in A is den camp naar achter en Hi hiet naar voren geplaatst.

1324-1332 - Terwijl de voorbereidingen plaatsvinden, spreekt Karel een gebed uit
en bemoedigt daarbij Elegast (1324-1332). Duinhoven (Bijdragen, 1, p.329) vindt
het verwonderlijk, dat Karel
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hiervoor zijn wereldse activiteiten (het organiseren van het toernooi) onderbreekt.
We kunnen echter beter aldus interpreteren: Karel beval dat men (zijn baronnen en
kampvechters) alles in orde zou maken voor het toernooi (het strijdperk afbakenen,
respectievelijk zich in gevechtstenue steken). Intussen heeft Karel natuurlijk de tijd
om te bidden: hij zal toch niet zelf paaltjes in de grond slaan, of de kampvechters
het kuras omgespen. Ook de interpretatie van troosten als ‘bemoedigen’ in vs. 1327
lijkt mij niet juist. We kunnen Die coninc troeste Elegast wel (wat GE ook heeft)
21
parafraseren met ‘De koning had goed vertrouwen in Elegast’ . Immers, Karel is
helemaal niet in de buurt van Elegast, zodat hij hem niet kan aanspreken. Vervolgens
neemt Karel zich in een monologue intérieure (vss. 1328-1332) voor, dat hij zijn
zuster, Eggerics ‘ex’-vrouw, aan Elegast zal geven, wanneer de laatste als
22
overwinnaar uit de strijd zal komen. Ik interpreteer dus r.1331 [Karels zuster] Die
eggeric hadde te voren als ‘Karels zuster, Eggerics “ex”-vrouw’: bij de verklaring
van 1302-3308 heb ik laten zien, dat het huwelijk van een rechteloosverklaarde als
ontbonden beschouwd werd. Eggeric is op dit moment dus niet meer getrouwd,
waardoor r.1331 niet misleidend genoemd kan worden (vgl. Bijdragen, 2, p. 115,
waar Duinhoven r.1331 interpreteert als vooruitlopend op de dood van Eggeric).
Door de ontbinding van het huwelijk op grond van de rechteloosheid van de
echtgenoot kan Elegast later met Eggerics ex-vrouw trouwen.
En zo zal het gebeuren, maar dat heeft gestaan op het laatste folium, waarvan
geen Gentse fragmenten zijn.

4. Het stemma
Diverse van de hierboven behandelde plaatsen doen vermoeden, dat GE betere
(oudere) lezingen heeft dan de overige bewaard gebleven redacties. Om de
belangrijkste plaatsen op te sommen: het ontbreken van 31-34 en 224-231 (mogelijk
ook het ontbreken van 1058-1059); de volgorde van 1219-1218; het voorkomen van
bis

ter

de verzen 1225 en 1225 ; de lezing van 1291-1293; de lezing van 1318-1323.
Voorts heb ik een aantal (oorspronkelijke?) lezingen in
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GE gereconstrueerd, die door het feit dat de Gentse K&E fragmentarisch is
overgeleverd, niet bewijsbaar zijn, maar die - naar ik hoop - in redelijke mate
aannemelijk gemaakt zijn: het (waarschijnlijk) voorkomen van het verbum dicendi
seyde in 1062 (i.p.v. dachte); de lezing van 1293.
Dit heeft consequenties voor het stemma. Gaan we uit van het stemma van
Duinhoven en stellen we GE tegenover K, aK en aKM, dan moet GE nog vóór de
‘archetypus x’ geplaatst worden. Van deze ‘archetypus x’ zouden alle overgeleverde
redacties afgeleid zijn, waarbij ‘K tegenover de Mnl. redacties een aantal (resten
van) oudere lezingen bevat’ (Bijdragen, 1, p. 125). Duinhovens ‘archetypus x’ blijkt
dus een subarchetypus te zijn, waarvóór we nu een archetypus X kunnen plaatsen.
In deze constellatie ziet het stemma er zo uit:

De andere fragmenten laten zich moeilijker in het stemma inpassen door te geringe
overlappingen of zelfs totale afwezigheid van parallellie. Voordat we die fragmenten
in de stamboom kunnen plaatsen, moeten we een correctie, aanbrengen in de
argumentatie van Duinhoven betreffende de fragmenten BR en N. Mede op grond
van vs. 142 geeft Duinhoven, met enige voorzichtigheid, de voorkeur aan een
afsplitsing van BR vóór die van M (Bijdragen, 1, p. 88, p.89, nt.7l en p.118); los
hiervan plaatst hij N nà M. De lezing van vs.142 staat echter niet in BR, maar in N
(BR loopt hier niet verder door dan tot en met r.133, terwijl de fragmenten N met
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r. 133 beginnen). Het is dus mogelijk, dat de afsplitsing naar N eveneens voor die
van M geplaatst moet worden.
Stellen we nu BR en N tegenover GE. Het blijkt dan dat GE met BR verbonden
wordt door onder andere: ode (r.82); hare ende tare (evenals M; r.86); ic sal sijn
dief (r.103; t.o. ic sal dief sijn/wesen in M en A); vele bat (r.114; evenals K). GE
wordt met N verbonden door doden slape (r.148); met sinen scilde (evenals K;
r.162); Aen deser demster nacht (t.o. In in A en K; r.190). Op grond van ode in r.82
en doden in r.148 is het niet ondenkbaar dat BR en N nog voor de subarchetypus
x geplaatst kunnen worden. We hebben nu dus twee mogelijkheden, die, bij gebrek
aan verder bewijs, optioneel zijn (vgl. Bijdragen, 1, p.127):

Kortom: de afsplitsing naar GE moet vóór de door Duinhoven gereconstrueerde
en uitgegeven ‘archetypus x’ gesteld worden. Door het aan het licht komen van GE
blijkt deze archetypus een subarchetypus te zijn, die echter op verschillende plaatsen
gereconstrueerde lezingen bevat die niet stroken met de tekst zoals GE die geeft.
Ook de karakterisering van ‘subarchetypus y’, nl. de ‘archetypus der overgeleverde
Mnl. redacties’, blijkt nu onjuist te zijn.
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5. Conclusie
De Gentse fragmenten van de Karel ende Elegast blijken niet onbelangrijk te zijn
voor de Karel-filologie. Niet alleen omdat deze fragmenten de langste
Middelnederlandse handschriftelijke K&E-bron leveren die tot nu toe aan het licht
gekomen is, maar evenzeer, omdat de tekst, die deze stroken geven, hoger in het
stemma geplaatst kan worden.

Adres van de auteur:
Catsveld 112
2804 BL Gouda
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Bijlage
De tekst van GE.

Wijze van uitgeven
Alle resten van folia bestaan uit meer strookjes. De strookjes zijn genummerd in de
volgorde waarin ze meegebonden waren in het handschrift van de Legenda aurea
in de Universiteitbibliotheek te Gent. Achter de foliumaanduiding, die boven de
kolommen geplaatst is, heb ik vermeld uit welke stroken de tekstkolom bestaat.
Daarbij heb ik eveneens aangegeven op welke zijde van de strook de tekst staat:
de afkorting r betekent ‘rugzijde’, dus die zijde van de stroken die naar de rug van
de codex wees (toen ze nog meegebonden waren); en de afkorting o betekent
‘openingszijde’, dus die kant van de stroken die te zien was, wanneer de codex
opengeslagen was, m.a.w. de zijde waar het bindtouw overheen liep.
De ontbrekende versgedeelten heb ik, voor de leesbaarheid, aangevuld met
behulp van de editie-Duinhoven en de ‘archetypus x’; deze aanvullingen staan
tussen teksthaken. Daar waar de stroken zonder tekstverlies aaneensluiten, is dit
weergegeven d.m.v. twee aaneensluitende teksthaken: []. Het was namelijk
ondoenlijk om aan te geven (bijvoorbeeld d.m.v. sterretjes of puntjes) of letters
gedeeltelijk zijn afgesneden: de meeste letters langs de rand van de stroken zijn
incompleet; ik heb die - waar dat verantwoord leek - stilzwijgend als compleet
weergegeven. Het gebruik van [] tussen aansluitende strookjes toont dit duidelijker
dan bijvoorbeeld een verticaal streepje.
De tekst is diplomatisch uitgegeven; de schrijfwijze i/j/y, u/v en v/w is zoals die in
de fragmenten voorkomt.
Abbreviaturen zijn opgelost en gecursiveerd. Punten rond romeinse cijfer en
éénletterwoorden zijn (voor zover ze te zien waren) overgenomen; punten van
abbreviaturen uiteraard niet: de afkortingen zijn opgelost.
Klaarblijkelijk vergeten letters en woorden zijn toegevoegd tussen < >.
De versnummering links is de (doorlopende) telling van GE. De nummering rechts
is die van de editie-Duinhoven. Daar waar de
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telling in de uitgave van de ‘archetypus x’ (altijd om ondiscutabele redenen)
verspringt, heb ik dat aangegeven door ‘D:’ voor het versnummer te plaatsen. Daar
waar de nummering van GE anders verloopt dan in de editie-Duinhoven, heb ik ‘G:’
voor de versnummers geplaatst. Komt een vers van GE niet in de editie-Duinhoven
voor, dan is dat aangegeven d.m.v. ‘[niet in D]’. Wanneer de bewoording in GE
enigszins afwijkt, maar de strekking hetzelfde is, dan staat het versnummer tussen
teksthaken en is voorzien van een ±-teken, eventueel gevolgd door een vraagteken.
De inkt is erg afgesleten en de tekst is vaak, ook onder UV-licht, moeilijk te
ontcijferen. Iedereen die de fragmenten al onder ogen gehad heeft, of ze later nog
zal bekijken, zal dat beamen. Het is daarom zeer goed mogelijk dat ik letters niet
geheel juist gelezen en getranscribeerd heb.

f. 1ra (Strook 12-r + 8-r)
[...........]elegast
1 U [Ra]ye istorie+
[en(?)] die al waer
[Mag]ic v tellen
[hoer]ter naer
[Het] was in ere
[avont]stonde
[Dat] kaerle
[slap]en begonde
5 Ting[elem op den] rijn+
Dat [lant was a]lgader sijn
Hi w[as keiser ende] coninc mede
a
Nv h[oert hier w]onder ende waerhed[e]
Wat [den coninc daer] ghevel
10 Dat [weten noch di]e menege wel+
Tin[gelem al daer hi] iach
Ende [waende op den] andren dach

a

r.8: De laatste lettergreep d[e] van waerhede boven de regel geplaatst.
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1

+

5

+

10

114

15

20

25

30

31

Croe[ne dragen ende] houden hof
Om t[e meerne sinen] lof
+
Daer [die coninc lach e]n<de> sliep
Een [heilich engel] aen hem riep
Soe [dat die coninc o]ntbrac
Bide[n woorden die] dingel spraac
b+
Stae[t op edel man e]nde waert stelen
God d[ie hiet mi u] beuelen
c
Die [in hemelrike] es here
Oofte [gi verliest lijf] ende ere
+
En s[teeldi in deser] nacht niet
Soe [es u evel g]hesciet
Ghi [sulter omme s]teruen
Ende [uwes levens] deruen
Eer [emmer sceit] dit hof
+
Nv [verwacht u] daer of
+
Dit [verhoerde d]ie coninc
H[et dochte hem] i. vremde dinc
+
Wan[t hi dae niem]en en sach

+

15

+

19/21

+

25

+

30
G:35

+

+

37

f. 1rb (Strook 14-r + 1-r + 2-r)
32 Wat dat [ro]epen diden m[ac]h+
+
Hi was [in a]ndren ghedoc[h]te
Wie daer [di]e boetscap b[r]ochte
35 Dingel [die] van gode qu[a]m
Sprac te[n coninc] alse die w[as] gram
+
Staet o[p k]arle ende waer[t st]elen
God die [hie]t mi .v. beu[el]en
Ende onb[ie]t .v. wel te u[or]en
40 Anders [heb]di .v. lijf uerl[ore]n
Mettien [wo]erde soc sw[eech] hi
+
Ende die [coninc] riep ay mi
Alse die [ser]e was uereen[t]
Wat ee[st d]at dit wonder [m]eent
45 E[es]t elfs gedro[cht] dat mi queltd

b
c
d

r.19/21: De r in waert boven de regel tussengevoegd.
r.23: De abbreviatuurstreep boven de i van in nog gedeeltelijk te zien.
r. 53: Deze en de volgende regel aanvankelijk vergeten. Ze zijn door een andere,
contemporaine hand in de bovenmarge toegevoegd. Een kruis voor deze regels verwijst naar
een zelfde kruis voor de plaats waar ze tussengevoegd dienen te worden. Vanuit dit laatste
verwijzingskruis loopt een inktlijn tussen de rr. 52 en 55 over de gehele kolombreedte.
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38
G:41

+

+

45

+

50

115

50

55

60

65

68

E[nde] dit grote w[on]der telt
+
Ay hem[elsc]he drochtijn
Wat noe[de s]oude mi sijn
Te varen [st]elen ic ben so [r]ike
Hen es [man] in eerterike
Weder [coninc] no graue
+
Die soe [rijke sijn van ha[ve]
Sine m[oet]en mi sijn ond[erda]en
Ende alle [te] minen dienst [e s]taen
Mijn sel[fs] lant es soe [gr]oet
Men we[et] nieuers sijn [g]enoet
+
Dlant e[s a]lgader mij[n]
Tote co[lene] op den rij[n]
Ende tot[e r]ome alsoe v[o]ert
Alst ten [ke]yserike toe b[eho]e<r>t
Ic ben [here] mijn wijf es [vrou]we
+
Oest to[ter] wilder denou[w]e
Ende wes[t] tote in die z[ee]
Nochtan [he]bbic goeds [m]ee
Galissie[n e]nde spanien [la]nt
Dat ic [w]an met mij[nr]e hant
e+
Ende ic d[ie h]eidene uerdr[ee]f
+
Ende mi [dla]nt al gad[er] blef

+

55

+

60

+

65

+

70

+

75
76

+

f. 1va (Strook 2-o + 1-o + 14-o)
69 [W]at noede soud[e m]i wesen dan+
70 T[e] vaeme stel[en] allendich man
E[]nde waer om ont[bie]d mi god
+
N[o]de brekic sij[n g]hebot
W[i]stic dat hijt [mi] ontbode
I[n] moch niet g[elo]uen ode
75 D[a]t mi god den [lac]hter onste
D[a]t ic te stele[n be]gonste
+
D[a]er hi lach in d[it g]epeins

+

77

+

80

+

85

e

r. 75: u'dr[ee]f verbeterd uit uer[ee]f?
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80

85

90

95

100

105
107

H[a]re ende tare [wed]er ende ghens
V[a]echte hem e[en lu]ttelken
S[o]e dat hi loec [die] oghen sijn
D[o]en sprac din[gel] van te uoren
+
W[i]ldi gods verb[ot] uerhoren
C[o]ninc soe sidi [on]tdaen
E[nde] het sal v [aen] v leuen gaen
D[e]ngel vanden [par]adyse
[S]prac coninc doet a[ls] die wise
+
V[a]ert stelen e[nde w]ert dief
+
S[i]dermer dat g[od]e es lief
f
[Me]t derre talen [voe]r dingel van dan
E[nde] karle hem sei[nen] began
+
V[]anden wondr[e da]t hi hoerde
H[i] seide gods geb[ot e]nde sine word[e]
E[n] willic niet [late]n achter
I[c] sal sijn dief [al e]est lachter
A[l] soudic hang[en b]ider kele
+
N[]ochtan haddic [lie]uer uele
g
D[]at mi god n[ame] alg[emene]
D[a]t ic van he[m h]oude te lene
B[]eyde borch en<de> [la]nt
S[]onder mijns r[idde]rs gewant
+
E[]nde ic mi moes[te g]heneren
M[e]tten scilde ende [m]etten spere
G[]elijc enen die [niet] en heeft
E[nde] op die auen[tur]e leeft
D[a]t ware mi[ne] wille uele be[t]
+
D[a]n ic gheua[ng]en ben int n[et]
+
D[at] ic nv mo[ete] stelen waren

+

90

+

95
D:97

+

+

100

+

105

+

110

+

115
116

+

f. 1vb (Strook 8-o + 12-o)
108 Sonder en[ich langer sp]aren+
h
Varen s[telen oft go]de uerwerken
110 Nv soe m[oet hi mi ge]werken

f
g
h

r. 98: dan op de regel eronder geplaatst.
r. 106: Vóór algemene stond aanvankelijk begene; dit woord is doorgehaald.
r. 118: er stond ‘Vareren’; de laatste overbodige lettergeep weggeradeerd en een
abbreviatuurstreep boven de e geplaatst.
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117

117
+

115

120

125

130

135

140

145
146

Ic wildi[c ware but]en ter zale
Sonder ni[emare ende ta]le
Ende mi w[are gecost] opden rijn
Vij borg[e stenijn]
Wat ma[ch ic seggen van] onneren
+
Den ridde[ren ende den ho]gen heren
Die hier [liggen in die] zale
Ende wat [sal wesen m]ijn tale
Dat ic a[en deser dui]ster nacht
Allene so[nder ander cr]acht
+
Moete ua[ren in een l]ant
Dat mi [es vreemde e]nde onbecant
Met derre [talen ginc h]em gereyden
Die coninc [karel ende cley]den
Met sinen [dieren gewa]den
+
Alse die [te stelene was] beraden
Het wa[s altoos sine] zede
Dat men [sine wapen] dede
Ten bed[de daer hi lac]h
i
Het wa[ren die bes]te die iem[an] sach
+
Ende alse [hi gewapen]t was
Ginc h[i dore dat pa]las
Hine w[ist (?) slot] soe goed
No dore [diene weder] stoet
Si war[en iegen h]em ontdaen
+
Daer hi wo[ude mocht hi g]aen
Daer en wa[s nieman die]ne sach
Want dat [volc algad]er lach
In doden [slape alst g]od woude
Dit dedi [door sconincs hou]de
+
Sine hu[lpe was hem] ghereet
Ende als [hi die borch] brugge lee[t]
Ghinc d[ie coninc met l]iste
Ten stall[e daer hi wist]e
Sijn ors [ende sijn ges]mide
+
Doen en w[as geen la]nger beide <n>

+

120

+

125

+

130

+

135

+

140

+

145

+

150

+

155

i

r. 139; sach op de regel erboven.
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f. 2ra (Strook. 4-r + 7-r)
147 [H]i sadelet ende[] satter bou[en]+
[O]p dors dat[] men mochte [loven]
Doen hi t[er] porten geua[ren quam]
150
Sach hi d[a]er ende uernam
+
[D]en wecht[]re ende den p[ortenere]
[D]ie lettel [w]isten dat ha[re here]
Soe na hem[] was met sin[en scilde]
Si sliepen v[a]ste alst go[d wilde]
155 Die coninc be[te] ende ont[doet]
+
Die porte [d]ie besloten [stoet]
Ende leyder[] sijn ors v[ut]
Sonder nie[]mare ende gh[eluut]
[D]oen sat op[] sijn gere[ide]
160 [D]ie coninc ka[r]le ende seide
+
[G]od alsoe[] gewareli[ke]
Alse ghi [q]uamt in er[trike]
[En]de wort so[n]e ende uade[r]
Omme te u[erl]oesene alg[ader]
165 Dat adae[m] hadde uerl[oren]
+
Ende al dat [n]a hem wert [geboren]
Ghi liet .[v] ane den cru[ce slaen]
Doen .v. d[i]e ioden had[den gevaen]
Si staken [u] met enen sp[ere]
170 Ende sloeg[]en .v dies h[adden si gere]
+
Dese bitt[e]rlike doe[t]
Ontfing[di] here doer on[se noet]
Ende bra[ec]t die helle [daer naer]
Alse waerl[ik]e alse dit [was waer]
175 Ende ghi [h]ere lazarus[e]
+
Die lac[h] in sine cluse
Verwecke[t] here uander [doet]
Ende ua[n]den stene m[aket broet]
Ende van[d]en watre w[ijn]
180 Soe m[o]eti in mire [geleide sijn]
+
Ane d[es]er demster [nacht]
Ende uerb[ar(?)]en met mi [u(?) cracht]
Oetm[oe]dich god [geweldich vader]
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156

+

160

+

165

+

170

+

175

+

180

+

185

+

190

119
Ane .v [s]oe keric m[i algader]
185 Hi wa[s] in meniger g[edochte]+
+

194

f. 2rb (Strook 9-r + 6-r)
186 Ware hi b[est varen moc]hte+
[D]ar hi ste[lens soude b]eginnen
[D]oen quam hi [in een wout bi]nnen
[K]arle die e[del man]
190 [D]at niet uer[re en stont van] dan
+
[D]oen hi qu[am gereden d]aer
Die mane [sceen scone ende] claer
[D]ie sterren li[chten aen den tr]oene
[D]weder was [claer ende s]coene
195 [D]eus peins[de die coninc]
+
[H]ic was g[ewone voor] alle dinc
[D]ieue te h[atene daer icse wi]ste
[D]ie den lieden [met liste]
[H]aer goed [stelen ende rouen]
200 [N]v magic [hem wel gelo]uen
+
[D]ie leuen b[ider aventuren]
[E]nde weten w[el dat si verbur]en
[L]ijf ende go[et mach mense] vaen
Men doetse h[angen ende thooft] af slaen
205 Ofte steruen [arger doet]
j+
Hare anxt [es dicke groet]
Nemmerm[eer en gevalt mi d]at
Dat ic m[an doer cleinen sc]at
Steruen do[e in al mijn leve]n
210 [I]c hebbe [Elegast verdrev]en
+
Dore cley[ne sake uut m]inen lande
Die dicke [set sijn lijf te] pande
Dore dat [goet daer hi bi le]eft
+
Ic wane [hi dicke sorg]e heeft
215 Want hi [hadde in siere sc]aren+
Die met [hem onthoud]en waren
Ridders [serianten een g]roet getal

j

r. 215: De e van Hare uit a.
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195

+

200

+

205

+

210

+

215

+

220

+

223
G:232

+

120
+

Die ic he[bbe onterf]t al
Beyde uan [lande ende van] goede
220 Nv uolg[en si hem door arm]oede
In laten [nieuwers(?)] geduren
Dine ont[hilde ic daden ver]buren
+
Beide b[orch ende lene]
224 Dus en hee[ft hi ander toe]uerlaet gene+

+

235

+

240 [± D:224]
241 [± D:225]

+

f. 2va (Strook 6-0 + 9-o)
225 Dan [hi met stelen] mach bei[agen]+
+
Daer op [moet hi hem on]tdragen
+
Dae[r si twaelve bi lev]en
+
Moe[ten die rike lie]de gheuen
+
Mae[r soe vele ess]er an
230 Hin[e steelt genen] ormen man+
+
Die [bi siere pinen] leeft
+
Da[t pelgrim oc]ht coman h[eeft]
+
La[et hi hem geb]ruken we[l]
+
Ma[er hi en verseke]rt niemen e[l]
235 Bis[scoppen ende cano]onke+
+
Abd[en ende moonke]
+
Dek[en ende pape]n
+
Daer h[ise can betra]pen
Co[men si in siere vaerd]e
240 Hi [neemt hem mulen end]e paerde
Ende [steectse uut haren ge]reyde
Dat [si vallen op di]e heyde
+
Ende [neemt hem met s]ire cracht
Dat [si daer hebben] bracht
245 Sel[ver cleder fa]celment
Dus b[eiaecht hi hem o]m trent
Dae[r hi die rike] liede weet
+
Hi h[em neemt hare s]cat ghere(et]
Bey[de silver ende g]out
250 Sin[en list es men]ichfout
Ende [niemen en can hem] geuaen
Noc[htan heefter omm]e ghedaen
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± 244 [= D:226]
± 245 [= D:227]
+
[= 524?]
+
[= 525?]
+
246 [= 510]
+
[± 511]
+
[± 512]
+
[= 513]
+
250 [± 514]
+
[± 515]
+
[= 526]
+
[= 527]
+
[= 528]
+
255 [= A: 529]
+

+

260

+

265

121
+

Men[ich man sine m]acht
Ic w[oude dat ic in deser d]emster nac[ht]
255 Sire [geselle mocht]e wesen
Ay g[od here helpt mi] te desen
Met [deser talen voe]r bat uoe[rt]
+
Die [coninc ende heeft] uerhoert
Hoe [een ridder quam] geuaren
260 Ind[er selver g]ebaren
Alse d[ie riden wild]e uerholen
Met [wapenen swar]t alse colen
263 Swert [was helm ende scil]t+

+

270

+

275

+

280

f. 2vb (Strook 7-o + 4-o)
264 [Die] hem ane d[en] hals hinc+
265 [Swar]t was sijn[] wapenroc daerb[oven]+
+
[Sin]en halsberc[h] mocht men [loven]
+
[Swart] was dors[] daer hi op sa[t]
+
[Ende q]uam enen so[n]derlingen p[at]
[Dwe]rs ghere[d]en in den wou[de]
270 [Alse]ne die coninc[] ontmoeten [soude]
[Seind]e hem es [w]as in war[e]
[Ende w]aende da[t] die duuel [ware]
+
[Om]dat hi w[a]s so swert al
[Den r]iken god h[i] hem beua[l]
275 [Ende pe]insde in sij[n]en moet
[Gev]allet mi [qu]aet of g[oet]
[In vli]e te nach[t] uan desen
+
[Ic sal] der aue[ntu]ren gene[sen]
[Nocht]an wetic [t]e uoren w[el]
280 [Tis d]ie duuel[] ende niet el
[Waer hi van] gods hal[v]en iet
[Hi en w]are alsoe [s]wert niet
+
[Tis al] in swert per[t] ende man
[Ende al] dat icker a[ne] germerken can
285 [Ic bid]de gode d[a]t hi wake[t]
[Ic duc]hte dat m[i] toren nake[t]
[Dat m]i dese niet[] en scende
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281
G:283
+
G:282
+
284
+
285
+

+

290

+

295

+

300

122
+

290

295

300
302

[Doe h]i bat quam [g]ehende
+
[Ende die] swerte heeft [ver]nomen
[Den coninc] ieghen he[m] comen
+
[Pensdi(?)] in sinen si[n]
[Dese es] uerdoelt hi[e]r in
[Ende heef]t sinen we[ch] uerloren
[Ic mac]h dat ane [h]em uerhoren
[Hi sal h]ier laten si[n]e wapine
+
[Die die] beste sijn in [s]cine
[Die ic] in vij iaren[] sach
[Si verlich]ten alse d[]e dach
[Vanden] stene ende [v]anden goud[e]
[Wanen q]uam hi in de[n] woude
+
[Ten wa]s noit ar[m] man
+
[Die sulk]e wapene [d]roech an

+

305
D:308

+

+

310

+

315

+

320
321

+

f. 7ra (Strook 3-o + 13-o)
303 [..........] al afgeco[c]ht+
+
[Mijne here] sal steruen[] margen uro[e]
305 [Ende ic m]ach u segg[]en hoe
+
[Eggeric heeft] sijn doet ge[s]woren
[Doe wiste] karle wel te[] uoren
+
[Dat hem go]d te stelen on[tb]oet
k+
[..........]en (?) die doet
310 [Des dan]ckede di oe[t]moedelikel+
[Marien] sone uan h[e]melrike
[Doe antwoer]de die coninc s[a]en
[Hoe so w]anedi ontg[a]en
[Of gin]e staec met [en]en kniue
315 [Daer hi leit b]i sinen wiu[e]+
[Thof soude] uerstormen[] al
[Gine had] meer dan [g]eual
[Gi sout s]aen hebben [ver]cocht
+
[Alse (?) gh]ine ute b[r]ocht

+

[niet in D.]
1020

+

+

D:1023

+

D:1028
[1029?]
+
1030
+

+

1035

+

[± 1039 ?]

k
l

r. 1029: De afgesneden strook is te smal om het vers met ‘Om te bescudden’ aan te vullen.
r. 1030: like van oetmoedelike op de regel er boven.
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320 [Soudi] u worpen [in] selker noet+
[Sterft die c]oninc soe es [hi] doet
[Wat talen s]ouder meer [] af wesen
[Gi sout des] rouwen [w]el genesen
[Dit seidi doe]r behend[ic]hhede
325 [Om elegast te pr]oeuen me[d]e+
[Nochtan was]ser .i ande[r] an
[Hi hadde gern]e gewee[st] uan dan
[Dlange lett]en was h[em] leet
[Elegast ant]worde g[er]eet
330 [Bi al dat g]od ie leu[en] liet+
[En waerdi mij]n gesell[e] niet
[Ten bleve te] nacht on[g]euroken
[Dat gi so] na hebt [g]esproken
[Den coninc karel] minen he[r]e
335 [Die waerdich e]s alder er[e]+
+
[Ic sal vorde]ren min ge[do]chte
+
[Biden here] die mi ge[w]rochte
+
[Eer ic vande]r borch s[c]ede
[Gaet mi te] lief ofte [le]de
340 [Doen seid]e(?) karle min [vr]ient
341 [Al heb i]x qualic uer[die]nt+

+

1040

+

1045

+

1050

+

1055
G: 1057
+
G: 1056
+
G: 1060
+

+

1063

f. 7rb (Strook 13-o + 5-o)
342 [Ic salt beteren mach ic] leuen+
+
[Ghi selt verwinnen al u sne]uen
[Geselle ic sal u wisen be]t
345 [Hoe gi[ne(?)] bringen sult int] net
[Eggeric van eggermonde]
[Ridet inder morgen]stonde
+
[Totter coninc daer gine vint]
[Vertelt hem ende ontbint]
350 D[ie ondaet ende die mo]ert
[Als hi sal horen u woe]rt
(Gi sulter bi versoenen al]
+
[U loen en sal niet wesen s]mal
[Gi moget riden bi sijnre sid]en
355 [Alle u dage ende u ti]de
[Gelijc of gi sijn br]oder war[t]

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

+

1064
1065

+

+

1070

+

1075

124
+

360

365

370

375

380

[So lange als u god gesp]aert
+
D[..........]dder goed
+
D[..........]et
+
[Ic en come niet daer hi mi sa]ge
+
[Noch bi nachte noch bi da]ge
+
[Die coninc es te mi so g]ram
[Om dat ic hem hier vo]ren nam
[Van sinen scatte sulken sca]erde
+
[Dat cume gedroeg twee paer]de
+
[Dats verloren ende ieghen sp]oet
[Wil ic u seggen wat gi] doet
+
[Sprac karel die edel man]
[Rijt weder te uwen dan]
[Daer gi liet u gesellen]
[Nu hoert wat ic u sal verte]llen
[Voert voor u ons beja]ch
+
[Tot morgen opten dac]h
D[an deilen wi met] gemake
I[c sal bode sijn vander] sake
A[nden (?) coninc daer icken w]eet
S[loech men hem doet het w]are mi leet
+
M[et deser talen dat si sci]eden
[Elegast voer te sinen] lieden
+
D[aer hise liet inden dan]

+

1079
[niet in D.]
+
[niet in D.]
+
G: 1086
+
G: 1087
+
G: 1082
+

+

1085
G: 1088

+

+

1090

+

1095

+

1100

+

1102

f. 7va (Strook 5-r + 13-r)
381 E[nde karel die edel man]+
V[oer te ingelhem in sijn casteel]
+
S[ijn herte was sonder riveel]
D[atten die gene wilde verra]den
385 D[ie hem soude staen te staden]
S[oude recht na rechte gaen]
No[ch stont die poorte ontda]en
+
Ende [sine lieden sliepen alle]
Hi [bant sijn ors opten stalle]
390 Ende [ginc ter cameren daer hi lac]h
Ee[rt iemant hoorde ofte sach]
Ende [hi hadde sine wapen afg]edan
+
D[oe was die wachter gestaen]

+

1103

+

1105

+

1110

+

1115
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T[en tinnen ende blies den dach]
395 D[ien hi scoene verbaren sach]
D[oe ontspranc menich m]an
D[ien god den slaep seinde an]
+
D[oe die coninc stelen voer]
D[at was hem een scone boer]
400 D[oe beseinde die coninc]
[Sinen heimeliken camerlinc]
E[nde sinen verholen raet]
+
E[nde seide hoet met hem staet]
D[at wiste hi wel te voren]
405 D[at sijn doot ware geswo]ren
V[an eggeric van eggermonde]
E[nde (?) die comen sal in corter stonde]
+
M[et alder macht vanden land]e
O[m hem te doene sulke scand]e
410 A[ls te nemene sijn leven]
E[nde bat si hem raet gev]en
D[at hi behoude sijn ere]
+
E[nde si (?) haren gerechte here]
D[oe seide die hertoge van b]auier
415 L[aetse comen si vinden ons hier]
+
I[c sal u goeden raet gev]en
+
H[et sal menegen costen dat le]uen
+
H[ier es menich sterc fransois]
V[an vrancrike ende van boloy]s
420 V[ele ridders menich serian]t+

+

1120

+

1125

+

1130

+

1135

+

G: 1139
G: 1138
+
1140
+

+

[1142]

f. 7vb (Strook 13-r + 3-r
421 Die [met] .v. quamen in[t lant]+
Si s[ell]en hem wape[nen altemale]
+
Ende t[r]ecken in die ho[ge zale]
Ende g[]hi selue her c[oninc]
425 Selt[] ghewapen[t sijn in den rinc]
+
Die [u(?)] wilt daer wt[e slaen]
+
Wi se[len (?)] hem so dier [doen vergaen]
+
Bloe[t] sal hem lop[en an die sporen]
Ende e[g]geric alles te [voren]
430 Dese[] raet doch[te den coninc goet]
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+

1143

+

1145

+

[± 1148]
[± 1149]
+
1150
+

126

435

440

445

450

455

460

Si w[a]penden hem m[etter spoet]
Alle[] diere toe d[ochten]
+
Dat[] wapene [dragen mochten]
Bed[e] clene ende [groet]
Si d[u]chten swa[ren wederstoet]
Want[] eggeric was [van groter macht]
Ende [a]lle die had[den cracht]
+
Weder[] ende uoert [opten rijn]
Wou[d]en in siere h[ulpen sijn]
Men [d]ede ter p[oorten lx man]
Ge[]wapent wi[t (?) ende halsberch an]
Doen [e]ggerics liede[n quamen gevaren]
+
Tot[te]r houe b[i (?) scaren]
Ont[d]edemen d[ie poorte wide]
Ende [li]etse al in [riden]
Doen[] si quamen in d[at hof]
Ded[e]men hare [cleder of]
+
Men[] vant naes[t haren live]
Wit[te] halsberch ende [scarpe knive]
Haer on[d]aet was [openbaer]
Me[n l]eidse in g[evangen (?) daer]
Alt[e]met dat [si quamen]
+
Te[] mense ha[d benamen]
+
Di[e]men conste [anegaen]
+
Di[e] coninc doet [te slaen]
Eg[g]eric quam gew[aren]
m[e]tter echterste s[caren]
+
Daer a[l] die moert [ane stoet]
Do[e] hi gebet [was te voet]
+
Ende[] soude gaen in [die sale]

+

1155

+

1160

+

1165

+

1170

+

1175
[niet in D.]
+
[niet in D.]
+

+

1180

+

1182

f. 8ra (Strook 10-r + 11-r + 15-r)
461 Sloe[t]men die poe[rte] altemale+
Ende u[in]ckene als d[and]er dede
+
Men [v]ant gewap[ent] sine lede
Bat d[an] ieman die daer [w]as
465 Men [le]dene dore d[at] palas
Vore [de]n coninc sinen h[er]e
Dies [m]ochti hem sc[amen] sere
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+

1183

+

1185

127
+

470

475

480

485

490

495

500

Die c[oninc l]eiden uele t[e vo]ren
Maer hine[] wouts nie[t h]oren
+
Ende se[id]e coninc hebt b[ete]ren raet
+
Hi loe[ch]ende alder on[da]et
+
Dadi [m]i lachter onuer[di]ent
+
Ghi h[a]d uerloren me[nig]en urint
Ende gh[i]ne waert oec n[ie] so coene
No eg[ene] uwer baroe[ne]
Dat g[h]ijt mi dor[ste o]p staden
Dat ic[] v. hadde uer[rad]en
+
Waer oec [ie]man dies beg[erde]
m
Ic da[et] hem loechn[en m]etten swerde
Ofte m[e]tten orde uan [mi]ere spere
Nv comt [v]ort dies [be]ghere
Alse di[t] die coninc uerst[oet]
+
Was [h]i blide in sin[en] moet
Ende send[e] om elegaste
Boden n[a] boden uast[e]
Daer hi w[a]s in den wou[de]
Ende ont[b]oet hem sine [ho]ude
+
Ende uerg[av]en alle mes[dae]t
In die[n] dat hi den c[amp] bestaet
Iegen e[g]gherike
Hi soud[]e<n> maken r[ik]e
Die bod[en] en letten [nie]t
+
Te doen[e] dat hem die [coninc] hiet
Si voer[en] wech tott[en] stonden
Dat si e[le]gaste uon[de]n
+
Si seyd[en e]legasten al
+
Dat hem [di]e coninc beua[l]
+
Die sere [ver]blide uand[en] worde
Doen hi d[ie] boetscap [h]oerde
+
Hi hiet l[e]ggen sijn g[er]eyde

+

1190

+

G: 1193
G: 1192
+
1194
+
1195
+

+

1200

+

1205

+

1210

+

1215

+

G: 1219
G: 1218
+
1220
+

+

1222

f. 8rb (Strook 15-r + 16-r + 17-r)
501 Sonder enich [l]anger beide+
n
[D]at hi elegasten[] stal

m
n

r. 1201: swerde op de regel erboven.
r. 1224: Hs. heeft elegasten, lees: eggeriken.
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+

1223

128
+

505

510

515

520

525

530

535

540

[D]at l[ie]t hi [e]nde beual
+
[N]a dat hem di[e] coninc woude g[eleiden]
+
S[]oudi eggeric [l]achter b<e>reid[en]
+
H[]i swoer bi sin[re] kerstenhede
W[are] hem god scu[ld]ech ene bed[e]
H[]ine bade a[n]der goed
D[]an hi den c[a]mpt uechten [moet]
+
O[]uer sinen ger[e]chten here
D[]ie weert [e]s alder eere
S[]i uoeren w[]ech metter sp[oet]
D[]oen elegast d[i]e ridder go[et]
Q[]uam binnen <s>conincs[] zale
+
M[]ochdi hor[en] sine tale
H[]i seide god[] houde dit g[esinde]
D[]en coninc ende da[t] ic hier uinde
M[aer] eggeric en gr[o]etic niet
O[]nse here die [h]em crucen liet
+
D[]oer onse w[ill]e ende uele [vermach]
H[]i late mi s[ie]n op desen d[ach]
E[]nde maria d[i]e maget so[ete]
D[]at men te [w]inde hangen [moete]
E[]ggeric uan eg[ger]monde
+
E[]nde mochte[] god doen so[nde]
S[]oe heeft h[i s]onde ged[aen]
D[]at hi der ga[l]gen es ont[gaen]
D[]at hi swoer m[ij]ns heren [doet]
S[]onder bedu[an]c ende noe[t]
+
A[l]se dit ele[gast] hadde g[esproken]
[E]ggeric had ge[r]ne geuro[ken]
M[aer h]ine had g[en]e macht[e]
D[]es was ni[e]men die hem [achte(?)]
D[i]e coninc anw[oe]rde daer of
+
S[ij]t willeco[]me in miin [hof]
o
N[u] manic [v(?)] allen dien
D[i]es goed [v]an sonde p[lien]
D[]at ghi se[g]t ende brinc[t voert]
D[i]e ondaet [e]nde die moe[rt]
+
V[]an eggeric di[e] ghi hier [siet]

+

1225

+

bis

+

ter

[1225

[1225 ]
1226

+

+

1230

+

1235

+

1240

+

1245

+

1250

+

1255

+

1260

o

r. 1256: na manic is nog een restje te zien van wat mogelijk een v is.
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129

f. 8va (Strook 17-o + 16-o + 15-o)
541 [Te]n laet doer [n]iemen niet+
[G]ine segt w[aer] ende niet el
[Ho]e die auen[tu]re g[e]uel
+
[Wa]nt (?) mi en ste[ets] niet onbern[e]
+
545 [H(?)]elegast sprac [here] gherne
+
[Ic] ben wel s[ek]er te uoren
[Da]t eggeric heu[et] v doet ges[wo]ren
[Ic] hoer<d>et h[em] seggen daer hi l[ac]h
[Oe]c gaf hi si[n]en uiue [sic] enen s[l]ach
550 [Da]t sijt dorst[e] anden+
[Da]t hare blo[e]t ten tanden
[E]nde ten nese w[i]t brac
[Si] rechte har[]e op ende sat
[Haer] anschijn ou[er] den beddebo[e]m
555 [I]c waser b[i] ende nams g[oe]m+
[E]nde croeper lis[e]like toe
[In] minen re[ch]ten hansco[e]
p
[O]ntfinghic [db]loet uander uro[uw]en
[D]oen liet hijt [d]en coninc scuw[en]
560 [E]nde hem allen d[i]et wilden sie[n]+
[S]oude oec [e]ggeric loegenen uan [d]ien
[Ic] dade hem [li]en der ondaet
[Ee]r die zonn[e] onder ghaet
+
[Tu]sschen ons .ij. [] in enen camp[e]
+
565 [T]en scinde [n]od ende ramp[e]
[E]ggeric anwor[d]e mettien
[D]ien lachter [e]n moete ni[et ge]scien
+
[In] minen liu[e n]o dat mesk[ie]f
[D]at ic iegen [en]en uerbannen die[f]
570 [M]inen hals s[ou]de auentur[en]+
[Het] en soude [o]ec niet geb[ur]en
[Ca]mpt te ue[ch]ten jegen mi
[E]nde elegast anw[o]erde twi
[Al(?)] en benic [h]ertoghe als [g]hi <sijt>
575 [Ende] wasic bal[li]nc enen tij[t]+
[Da]t mi die c[oninc] mijn goet [n]am

p

r. 1278: Hs. lijkt [O]ntfinghid[b]loet te hebben, dus: ‘Ontfing hi dbloet’.
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+

1261

+

G: 1265
G: 1264
+
1266
+

+

1270

+

1275

+

1280

+

[± 1284]
[niet in D.]

+

+

[niet in D.]

+

1290

+

1295

130
[Omd]at hi was [t]e miwaert g[r]am
[In] was noit[] mordena[re]
579 [Ende] hebbic gh[e]nomen ha[ren]taere+
+

1299

f. 8vb (Strook 15-o + 11-o + 10-o)
580 Den r[iken] lieden uan h[a]ren goede+
Dat [ded]e mi noyt e[nde] ermoede
Maer gh[i] .i. mordena[re] sijt
+
En [moe]cht onsegg[en] campt no s[trijt]
q+
Ghe[n]er derschen[] man
585 Dijt[] vilt staden [a]n
Die [coninc] anwerde da[e]r naer
Bi [mi]re wet gh[i s]egt waer
Soud[ic]kene uoer[en] na sij<n> rec[ht]
+
Ic d[ed]en slepen en[en] cnecht
590 Ende h[ang]en bi siere k[e]len
Doen [gin]c met eggeric u[ten] spele
Ende p[en]sde in sinen m[o]et
Nad[at] dat gescepen[] stoet
+
Bete[r e]s camp dan h[a]ls ontwe[en]
595 Int [hof] en was ma[n] neghen
Die [spr]eken dorste t[e] siere urom[en]
Aldus [wa]rt daer die ca[m]p genom[en]
En l[utt]el uore der [n]oenen
+
Die [coninc] geboet sin[en] baroenen
600 Dat [si te] uelde souden [v]aren
Hin[e w]oude des ca[mp]s nie<t> onbar[en]
Die [cam]pen hiet hi [g]ereiden
Ende [bat] gode dat h[i] moeste scey[den]
+
Den c[am]p ende gheu[ech]t
605 Na [red]ene ende na [r]echt
Die [coninc] troest<e> eleg[ast] wel
Ende [seid]e uerginghe w[e]l sijn spel
Ende [hi] behilde sijn [l]euen
+
Hi s[oud]en siere sus[ter] gheuen
610 Die [eg]geric hadde te [vo]ren
Die [sijn]e doet had[de] gesworen

q

r. 1305: Hs. heeft derschen, lees: erdschen.
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+

1300

+

1303
D: ± 1305

+

+

1310

+

1315

+

1320

+

1325

+

1330

131
Men s[lo]ech corden o[p d]at uelt
Daer m[en]ech man ge[w]apent helt
+
En [lu]ttel uore der [v]espertijt
615 Elegast[] quam terst i[nt] crijt
Om[d]at hi anleg[ger] was
Hi b[e]te neder int [g]ras
618 Ende [vi]el in cnien [g]ebede+

+

1335

+

1339

Eindnoten:
1 Op f.207v (het laatste blad) staat de notitie ‘twee en seuentych’; dit zou een datering kunnen
zijn.
2 A.M. Duinhoven, Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten
en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Zwolle 1969, verder aangehaald als editie-Duinhoven.
De regelverwijzing is hier steeds naar deze editie, tenzij anders vermeld.
3 De stroken zijn door mij genummerd 1-17 in de volgorde waarin ze in de Legenda aurea codex
aangetroffen zijn; strook 1 bevond zich dus in het eerste katern, strook 2 in het tweede, enz.
4 In Literatuur 3 (1986), p. 126 heb ik de fragmenten in het 2e kwart van de 14e eeuw gedateerd.
Inmiddels zijn ze uit het handschrift verwijderd en schoongemaakt, waardoor ze makkelijker te
bestuderen zijn. Een latere datering lijkt nu meer aannemelijk.
5 Zie over de ‘oude coninc-abbreviatuur’: G.I. Lieftinck, ‘“Methodologische” en paleographische
opmerkingen naar aanleiding van een hert met een wit voetje’, in: TNTL 72 (1954), pp. 1-17,
m.n. pp.14-15. Overigens komt de genoemde coninc-afkorting ook nog later voor, dan men
gewoonlijk aanneemt: als dateringskenmerk is ze eigenlijk niet betrouwbaar. Voor de ‘tong-e’:
J.P. Gumbert, ‘De datering van het Haagse Handschrift van de Limburgse Sermoenen’, in: E.
Cocks-Indestege en F. Hendrickx [eds.], Miscellenea Neerlandica. Opstellen (...) Jan Deschamps,
dl. 1, Leuven 1987, pp. 167-181, m.n.p. 171-173.
6 Brabants o.a.: ingel 18, 35 enz.; brinct 538; wechtre 160, echterste 1179; seide 101; 169, 1236;
beide 155, 240, 1223; boetscap 42, 1221. Invloed van westelijke spellinggewoontes o.a.: soete
1242, i.p.v. suete; -like 180, 1276, i.p.v. -leke (in Mechelen is echter -like gewoon, naast -leke);
mordenare 1289; ofte 22, 214, t.o. Brabants ocht 249. In de Denderstreek en te Mechelen komen
de vormen staet 19/21, 45 en steet 1265 naast elkaar voor. Mijn dank gaat uit naar Prof. Dr. J.
Goossens en Dr. M. Gysseling, die onafhankelijk van elkaar op vrijwel dezelfde localisering
kwamen.
7 Voor vs. 97: Bijdragen, dl.1, p. 27, 140; voor vs.204: idem, dl.2, p.194, nt.7; voor vs.132: Idem,
dl.2, p.87; voor vs. 1160: Idem, dl.1, p.407. - Met Bijdragen verwijs ik uiteraard naar A.M.
Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast, deel 1, Assen 1975 en deel
2, Groningen 1981.
8 Ik heb aangevuld met ‘edel man’, maar ‘coninc’ of ‘karel’ is ook mogelijk.
9 Vgl. MNW III, s.v. IN, kol. 817: ‘Overeenkomende met ndl. aan of op ter aanduiding van hetgeen
slechts de oppervlakte van iets raakt of zich aan de buitenzijde van iets bevindt.’
10 Vgl. A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst, dl. 2 Klankleer, Groningen 19767, § 3 en §
41 sub Brabant (dit komt dus overeen met de gegeven localisering).
11 De ‘archetypus x’ (waarvan alle overgeleverde bronnen afkomstig zijn) is uitgegeven door A.M.
Duinhoven als Karel ende Elegast, 's-Gravenhage 1982 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken). Naar
deze uitgave verwijs ik steeds met ‘archetypus x’.
12 Een lezing afgerocht zou beter in de context passen, maar de c van -cocht staat buiten kijf.
13 Vgl. MNW, I, s.v. AFCNOPEN, kol. 240, sub 3. In J.J. van der Voort van der Kleij, Supplement
MNW, p. 13, komt s.v. afcnopen de beter passende betekenis ‘ontnemen’, ‘afhandig maken’,
voor; de bewijsplaats dateert echter van ca. 1530.
14 Met dank aan A.M. Duinhoven die mij deze aanvulling aan de hand deed.
15 Liet in vs. 1225 is in GE niet geheel zeker: door een vrij groot uitgesleten bindgat is alleen de
stok van de eerste stokletter en de slot-t te zien; het is dus mogelijk dat de beginletter een h
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16
17
18

19

20
21
22

geweest is. Doordat hiet ook al in vs.1222 (lezing GE) voorkomt, meen ik in vs.1225 liet te mogen
lezen.
Een bijkomend argument voor seggen > leggen lijkt mij, dat in deze context ook ‘liet seggen....’
past (vgl. MNW IV, kol. 184, sub I,2 en kol.197-198, sub I,12,B; zie ook kol.205-206, Aanm.2).
Zie voor des = waardoor MNW II, kol.136, sub 3 (vgl. ook sub 2).
Het is mogelijk dat het streepje (dat ik als de dwarsstreep van de t van Het heb geïnterpreteerd)
een abbreviatuurstreep was en de versregel met ‘Ende’ begon (dat zeer goed zou passen). Dit
zou in kunnen houden dat er alleen naar K een ontwikkeling Hen > Hi geweest is. Alleen is de
ontwikkeling Ende > Het en of omgekeerd lastig te beargumenteren.
Zie voor nemen = vaststellen: MNW IV, kol.2325, sub 15, met als voorbeelden: Nu hebben si
desen camp ghenomen; Dat si volcomen den camp, die hier ave es ghenomen (Parthonopeus,
7156, resp. 7178); Up morgen es die camp genomen voor die porte van Rikestene (Ferguut,
4500).
Zie voor het probleem dat camp al aan Jonckbloet opgeleverd heeft (die het woord meende te
kunnen vervangen door strijt, wat is overgenomen door Bergsma): Duinhoven, 1, p.35 en 329.
Zie voor troosten = vertrouwen hebben in, zijn hoop vestigen of bouwen op: MNW VIII, kol.726,
s.v. II.1
Dat het hier om een monologue intérieure gaat bewijst de 3e pers. in de verzen 1328 en 1329;
waren Karels woorden direct tegen Elegast gericht, dan had daar de 2e pers. gestaan.
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Maaike Mulder
De filiatie van de ‘reise/reis’-teksten van de ‘Brandaan’
Inleiding
Wanneer van een werk uit vroeger tijd het origineel niet is overgeleverd, is het voor
de filoloog van het grootste belang inzicht te krijgen in de wijze waarop de
overgeleverde redacties van dat werk zich tot elkaar verhouden. Pas wanneer hij
daar zicht op heeft, is het mogelijk op sommige plaatsen de lezing van de
gemeenschappelijke voorvader of archetypus te achterhalen om op die wijze dichter
bij het oorspronkelijke werk te komen. Het inzicht krijgen in de verwantschapsrelaties,
die meestal worden weergegeven in de vorm van een stamboom, is het noodzakelijke
startpunt van het onderzoek naar de geschiedenis van de tekst.
Over de stamboom van Reise/Reis-teksten van de Brandaan (verder: de Reis)
is weinig discussie mogelijk, zo lijkt het. In haar uitgave van de tekst doet Draak vrij
uitvoerig verslag van het stamboomonderzoek. In 1875 heeft Suchier een
afhankelijkheidsschema voor de Reis-teksten opgesteld dat door later onderzoek
1
(m.n. door Meyer en Dahlberg) is verfijnd maar niet wezenlijk veranderd. Het komt
erop neer dat de twee Mnl. gedichten C en H, het Middelhoogduitse gedicht M, het
Middelnederduitse gedicht N en de Hoogduitse prozabewerking, die met P wordt
aangeduid, drie subfamilies vormen die onafhankelijk van elkaar teruggaan op het
originele Reis-gedicht. Dit wordt als volgt in een stamboom uitgedrukt:
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Dit is het schema waarop men zich tot op heden heeft gebaseerd, zoals blijkt uit
het volgende citaat van Gerritsen uit De wereld van Sint Brandaan: ‘Al deze teksten
(sc. C, H, M, N en P) stammen af van een verhalend gedicht dat, naar men
aanneemt, omstreeks 1150 is geschreven in een Middelfrankisch dialect, of beter:
in de litteratuurtaal die in het gebied langs de Rijn (ruwweg van Keulen tot Koblenz)
en de Moezel werd gebezigd. Helaas is dit gedicht niet bewaard gebleven; de inhoud
ervan laat zich echter bij benadering reconstrueren door de gelukkige omstandigheid
dat de overlevering van de Reis-versie zich in drie takken heeft gesplitst die
2
onafhankelijk van elkaar op het Middelfrankische origineel teruggaan.’
In dit artikel wil ik enkele kritische kanttekeningen plaatsen bij de wijze waarop
deze stamboom tot stand is gekomen en in vervolg daarop mijn bevindingen met
betrekking tot de onderlinge relaties van de Reis-teksten uiteenzetten.

Het stamboomonderzoek van de Reis
Wanneer men nagaat hoe de hierboven weergegeven stamboom tot stand is
gekomen, zijn er twee punten die opvallen. Ten eerste is dat het gemak waarmee
men uitspraken doet over het originele Reis-gedicht. Zo schrijft Draak over haar
reconstructie van de Mnl. voorvader van C en H: ‘Bij deze reconstructie volgen wij
de regel van “de meeste stemmen gelden”, d.w.z.: wat in alle drie bewerkingen
voorkomt stond in het origineel, maar ook: wat in twee der drie bewerkingen
voorkomt’. Zij houdt hier geen rekening - althans niet expliciet - met de mogelijkheid
dat de gemeenschappelijke voorvader van de overgeleverde redacties een
(zoveelstehands) afschrift van dat originele gedicht zou kunnen zijn. Daarin staat
zij trouwens niet alleen; geen enkele onderzoeker spreekt over een afschrift als
gemeenschappelijke voorvader. Het verschil tussen de twee mogelijkheden zal
duidelijk zijn. Kiest men voor een directe afstamming van het origineel, dan zal men,
wanneer men uitgaat van de in figuur 1 weergegeven stamboom, bij
overeenstemming in lezing tussen twee subfamilies moeten aannemen dat de
desbetreffende lezing van de dichter afkomstig is. Neemt men aan dat de
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gemeenschappelijke voorvader een afschrift is, dan kan dit afschrift al afwijkingen
hebben vertoond ten aanzien van het oorspronkelijke gedicht. Argumenten voor de
veronderstelling ‘archetypus = origineel’ worden door niemand aangevoerd.
Het lijkt of ik hier Verwijs tekort doe die in een artikel uit 1872 zegt: ‘De Mhd.
bewerking, welke thans ons bekend is, kan onmogelijk het origineel zijn, waarnaar
de Mnl. vertaling is bewerkt. Er moet zoowel aan het Mhd. als aan het Mnl. gedicht
3
eene oudere bewerking ten grondslag hebben gelegen.’ Uit het vervolg van Verwijs'
artikel blijkt evenwel dat de auteur onder die oudere bewerking het originele
Middelhoogduitse Reis-gedicht verstaat (dat volgens Verwijs een bewerking zou
kunnen zijn van een Frans gedicht) en dat hij de gemeenschappelijke voorvader
van de overgeleverde redacties niet ziet als een afschrift of bewerking van dat
4
originele gedicht.
Ook voor Dahlberg geldt iets dergelijks. Hij spreek over de ‘mfrk. Archetyp (A)’,
maar bedoelt daarmee in wezen niets anders dan het originele Reis-gedicht, zoals
onder meer blijkt uit het feit dat hij refereert aan de algemeen aanvaarde mening
5
dat deze A omstreeks 1150 zou zijn ontstaan. In de tekstkritische aantekeningen
komen we dan ook opmerkingen tegen als ‘zum besseren Verständnis des Originals’,
‘den ursprünglichen Zustand’ en ‘die echte Fassung’, als gedoeld wordt op de lezing
6
van A.
De enige die serieus met de mogelijkheid van een afschrift als archetypus lijkt
rekening te houden, is Oskamp. Hoewel hij zich in zijn bespreking van de ‘relaties
binnen de Reis-groep’ aansluit bij de heersende opvatting dat er sprake zou zijn
7
van drie zelfstandige bewerkingen van het origineel, biedt zijn stemma de ruimte
voor een interpretatie waarbij de archetypus niet identiek is aan het origineel.
Bovendien wijst hij in zijn aantekening bij vers 107 op een mogelijke fout in de
gemeenschappelijke voorvader. Hij spreekt daar over de negen jaar die Brandaan
in de Reis moet reizen. Hij wijst erop dat dit getal afwijkt van de zeven jaar van de
Latijnse Navigatio (en van de Vita Brendani). Nu bevatten M en N aan het eind van
8
het gedicht ook het getal zeven en naar aanleiding hiervan zegt Oskamp: ‘Wat hier
precies aan de hand is, is mij niet duide-
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lijk. De negen in het begin van de tekst zou een fout kunnen zijn, die C/H deed
besluiten aan het eind ook negen te schrijven. M/N ontdekte die discrepantie niet.
9
Dit zou betekenen, dat de negen in het archetype van de Reis stond.’ Verder dan
deze ene opmerking gaat Oskamp echter niet, hoewel daar in de aantekeningen
volop gelegenheid voor zou zijn geweest.
In mijn artikel ‘De reisattributen van de heilige Brandaan’ heb ik, naar ik meen,
aannemelijk gemaakt dat de archetypus van de overgeleverde redacties al een
aantal afwijkingen van het origineel moet hebben bevat en dat deze dus niet het
10
oorspronkelijke gedicht kan zijn geweest. In het vervolg van dit artikel hoop ik daar
nog een argument aan toe te voegen.
Het tweede punt dat opvalt in het stamboomonderzoek is, dat er nauwelijks
argumenten worden aangevoerd voor de mening dat de drie subfamilies onafhankelijk
van elkaar teruggaan op een gemeenschappelijke voorvader. In feite is hier sprake
van een negatieve bewijsvoering: omdat men niet kan aantonen dat twee van de
drie subfamilies gemeenschappelijke veranderingen vertonen, neemt men aan dat
er geen nauwere verwantschap tussen de subfamilies onderling bestaat. Er is één
uitzondering: Schröder heeft de mening verkondigd dat de Mnl. teksten en de
prozabewerking een gezamenlijke bron moesten hebben en dat er dus sprake was
van twee subfamilies. Het enige punt waarop hij zich baseerde, was
overeenstemming in woordkeus: ‘Von allen uns erhaltenen Texten ist sachlich das
mitteldeutsche Gedicht der vollständigste: ihm am nächsten steht, trozt einiger
Auslassungen (...) das niederdeutsche, welches auch in Einzelheiten so genau mit
ihm übereinstimmt, dass wir für Beide eine und dieselbe Vorlage annehmen dürfen.
Ein Gleiches gilt für das Verhältnis zwischen dem niederländischen Gedicht und
dem Volksbuch: trotzdem ersteres an Inhalt etwas ärmer ist, stehn sich doch Beide
11
im Wortlaut nahe.’ Schröders opvatting is enkele jaren later door Suchier bestreden.
Deze merkt op dat de Mnl. rijmteksten en de prozabewerking geen
gemeenschappelijke fouten bevatten die het nodig maken een gezamenlijke bron
voor deze redacties aan te nemen. Gezien de overeenkomsten en de verschillen
tussen de Middelnederlandse gedichten, de Mid-
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delduitse gedichten en de prozabewerking komt hij tot de conclusie dat er sprake
12
is van drie zelfstandige bewerkingen van het origineel. Deze conclusie is, zoals
13
gezegd, door latere onderzoekers overgenomen.

De filiatie van de Reis-teksten
14

Wanneer we de vijf redacties van de Reis naast elkaar leggen , blijkt al gauw de
nauwe verwantschap tussen C en H en die tussen M en N. Dat hier sprake is van
twee subfamilies is aan geen twijfel onderhevig. Moeilijker wordt het wanneer we
ook P in de vergelijking betrekken. De prozabewerking gaat soms samen met de
Duitse rijmteksten (zo bevatten M, N en P bijvoorbeeld de passage waarin Brandaan
15
zijn hoed verliest, die in het Mnl. ontbreekt) ; soms met de Nederlandse gedichten
(C, H en P spreken bijvoorbeeld over een ‘hangende weg’ als toegang tot de berg
16
van Sion, terwijl over deze weg in M en N niet wordt gerept) ; en ook staat P soms
apart tegenover een gezamenlijke lezing van de rijmteksten (zo ontbreekt het verhaal
17
van de kluizenaar over zijn verleden in P). Deze constateringen leiden tot de
conclusie dat de Reis-familie inderdaad, zoals altijd is aangenomen, drie subfamilies
moet kennen: C/H, M/N en P.
Uit het onderzoek dat in het verleden is uitgevoerd, is duidelijk geworden dat noch
18
C noch H als directe voorouder van de Mnl. subfamilie kan worden beschouwd.
Hetzelfde geldt voor de verhouding tussen M en N: geen van de twee Duitse
19
rijmteksten kan de voorouder van de andere zijn. Bovendien kan de
gemeenschappelijke voorvader van C en H niet de archetypus van alle overgeleverde
19a
redacties zijn en die van M en N evenmin. Daar ook P niet de voorouder van een
of meer van de rijmteksten kan zijn, kan het aantal mogelijke stambomen van de
20
Reis teruggebracht worden tot vier. Ten eerste de traditionele boom, waarbij de
drie subfamilies onafhankelijk van elkaar op de archetypus teruggaan:
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Vervolgens drie bomen waarbij twee subfamilies een gemeenschappelijke voorvader
hebben die niet de voorvader is van de derde subfamilie:

Uit deze vier stambomen moet de filoloog de juiste keuze maken op grond van zijn
inzicht in de waarde van de overgeleverde lezingen. Hij zal zich moeten uitspreken
over wat ‘goed’ is, wat ‘fout’ en wat ‘gecorrigeerd’. Gemeenschappelijke
veranderingen in twee van de drie subfamilies zijn waardevolle aanwijzingen omdat
dat de keuze tussen de mogelijke stambomen vereenvoudigt. De problemen op dit
gebied zijn echter groot. Hoe bepaal je wat gemeenschappelijke veranderingen
zijn?
De tekst van de Reis lijkt in alle redacties bijzonder corrupt. Wanneer een lezing
in een of meer redacties onduidelijk is of inconsistent, behoeft dat niet altijd te
betekenen dat er sprake is van een verandering in die bepaalde subfamilie. Het is
ook mogelijk dat de archetypus die onduidelijke lezing al heeft bevat en dat deze
in sommige redacties is gecorrigeerd. In zo'n geval is de ‘foute’ lezing ouder dan
de ‘goede’.
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Hoe moeilijk het soms is om een dergelijke beslissing te nemen wil ik duidelijk maken
aan het aantal jaren dat Brandaans reis duurt, een probleem dat hierboven al even
ter sprake is gekomen. In de Latijnse Navigatio - die althans voor een deel de
inspiratiebron voor de dichter van de Reis is geweest; daarover zijn alle onderzoekers
het eens - duurt de tocht van Brandaan 7 jaar. In het begin van de Reis daarentegen
wordt gezegd dat Brandaan 9 jaar moet gaan varen. Op dit punt stemmen de drie
21
subfamilies overeen. Aan het slot van het gedicht wordt meegedeeld dat men ter
ere van Brandaan een kerk bouwt met volgens C en H 9 altaren die aan de 9 jaren
22
van Brandaans reis herinneren. Op deze plaats lezen we in M en N over 7 altaren
23
en 7 jaren (P spreekt niet over de bouw van de kerk met de altaren).
M1922 und mit siben kôren gezieret,
1923 zû bezeichende siben jâr

Voor deze inconsistentie in M en N (in het begin is er sprake van 9 jaar, in het slot
van 7) zijn twee verklaringen mogelijk. De eerste is dat er in het oospronkelijke
gedicht zowel aan het begin als aan het eind sprake was van 9 jaar (zoals in C en
H) en dat dit getal in de archetypus van M en N aan het slot abusievelijk is veranderd
in 7 jaar, welke onregelmatigheid noch door de kopiist van M noch door die van N
is opgemerkt. Een tweede verklaring is dat de reis van Brandaan in het
oorspronkelijke gedicht - in overeenstemming met de Navigatio - 7 jaar heeft geduurd.
In de archetypus van alle overgeleverde redacties is de 7 van het begin al tot 9
geworden, zodat alle redacties aan het begin het getal 9 kennen. In de voorouder
van de Mnl. teksten is het aantal altaren aan het einde van de tekst door een
oplettende kopiist in overeenstemming gebracht met de 9 van het begin, in de Duitse
rijmteksten is men niet zo alert geweest en vandaar dat M en N aan het slot nog
het juiste getal 7 hebben. Het zal duidelijk zijn dat de filoloog hier niet zonder meer
kan zeggen: M en N zijn inconsistent, dus de vermelding 7 aan het slot van deze
redacties is fout. Het ‘juiste’ getal 9 aan het slot van C en H zou immers wel eens
een correctie kunnen zijn.
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We kunnen eigenlijk alleen zeker zijn van een ‘verandering’ als we op de een of
andere wijze kunnen vergelijken met de bron waaraan de tekst zijn gegevens heeft
ontleend. Nu is er bij het Brandaanverhaal weliswaar niet een directe relatie tussen
de Latijnse Navigatioen de Reis, maar in sommige passages kunnen we toch wel
van ‘ontlening’ aan de Navigatio spreken. Met betrekking tot de reis-attributen van
Brandaan heb ik in een vorig artikel aannemelijk gemaakt dat er in het gedeelte
waarin de bouw van de boot wordt beschreven, waarschijnlijk van een vrij letterlijke
vertaling sprake is geweest. Om in een zo corrupte tekst als de Reis
gemeenschappelijke fouten te kunnen aanwijzen, kunnen we ons m.i. alleen maar
baseren op die passages waarin de tekst verwantschap vertoont met het Latijnse
24
werk. Wanneer twee of meer van de overgeleverde redacties in die passages
afwijkingen vertonen t.o.v. de Navigatio terwijl een of meer andere redacties daar
met het Latijn overeenstemmen, mogen we aannemen dat we met een
gemeenschappelijke verandering in de eerstgenoemde redacties te maken hebben.
Ook het ontbreken van een passage kan soms als een verandering worden
beschouwd. Toch is het gevaarlijk om aan de afwezigheid van een episode al te
veel gewicht te hechten. Immers, wanneer de archetypus een zoveelstehands
afschrift was, kan een bepaald tekstgedeelte in zo sterke mate corrupt zijn geweest
dat latere kopiisten onafhankelijk van elkaar tot weglating hebben besloten. Een
voorbeeld daarvan is de passage van de zuil en het net. Op grond van de
overeenkomst met de Navigatio neemt men aan dat deze passage, die alleen in M
25
26
en N voorkomt , uit het oorspronkelijke Reis-gedicht afkomstig is. Enkele elementen
zijn zelfs in directe overeenstemming met de Navigatio: de periode van drie dagen
voor de rots wordt bereikt, de toegang naar binnen door een opening (in M: pfortelîn),
het vinden van kelk en pateen, het vieren van de mis en de gunstige wind ter
afsluiting van dit avontuur. Toch is het geheel in M en N zo summier weergegeven,
27
dat het nauwelijks te begrijpen is. Wanneer deze episode ook in de archetypus zo
‘onbegrijpelijk’ is geweest, behoeft het geen verbazing te wekken dat deze zowel
in P als in de Mnl. subfamilie is weggelaten. Dat
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behoeft dus niet noodzakelijkerwijs op gemeenschappelijke afstamming van C, H
en P te wijzen.
De vrij letterlijke ontleningen van de Reis aan de Navigatio zijn niet talrijk en we
zullen ons dus met een beperkt aantal aanwijzingen tevreden moeten stellen. Toch
geloof ik dat er enkele gemeenschappelijke veranderingen in een aantal van de
Reis-redacties zijn aan te wijzen op grond waarvan we tot een verantwoorde keuze
uit de mogelijke stambomen kunnen komen.
Ik wil beginnen met de episode waarin Brandaan en zijn monniken Judas
ontmoeten. In de Navigatio vraagt Brandaan aan Judas wie hij is: Beatus Brendanus
28
cepit interrogare illum quis esset (‘De heilige Brandaan vroeg hem wie hij was’).
In P (178,26) vinden we deze zinsnede letterlijk terug: Da fraget in sand Brandon,
wer er wer. In de rijmteksten is deze vraag gewijzigd in ‘wat zijn herkomst was’ (C
1349: Van wat volcke dat hi ware; M 963: waz er gewesen wêre).
Judas wordt in deze zin in P aangeduid met een voornaamwoord (in), in
overeenstemming met het Latijnse illum, terwijl alle vier de rijmteksten over den
29
armen spreken (C 1348: Doe vraeghde Brandaen dien aermen).
En tot slot kunnen we hier nog registreren dat de drie goede werken van Judas
30
(attributen: doek, ijzeren haken en rotsblok) die in de Navigatio worden vermeld ,
31
alleen in P zijn bewaard en niet in de rijmteksten. In alle drie de gevallen vertonen
de rijmteksten een min of meer overeenkomstige jongere lezing, terwijl we op grond
van de overeenkomst met de Navigatio mogen aannemen dat P de lezing van het
oorspronkelijke Reis-gedicht beter heeft bewaard.
De volgende episode die voor vergelijking in aanmerking komt is het bezoek aan
het eiland met de drie koren in de Navigatio en het bezoek aan de tweede
paradijsburcht in de Reis. De vergelijking van deze tekstgedeelten vraagt enige
toelichting. Wanneer Oskamp de episodes opsomt die de Reis-dichter uit de
32
Navigatio heeft overgenomen, wordt dit tekstgedeelte er niet bij genoemd. Toch
is er alle reden om aan te nemen dat ook hier van ontlening sprake is.
De belangrijkste overeenkomst is ongetwijfeld dat Brandaan in dit tekstgedeelte
zijn tweede (extra-)passagier kwijtraakt. Nadat
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33

eerst een van zijn monniken een teugeldiefstal met de dood heeft moeten bekopen ,
blijft de tweede van zijn gezelschap in een paradijselijke omgeving achter. In de
Navigatio is sprake van een eiland dat als een hemels voorportaal wordt beschreven,
in de Reis wordt geproken over een burcht, die in C 862 als deertsche paradijs wordt
aangeduid en in P (171,2) als ein paradeiß. In de Navigatio is sprake van drie koren
die psalmen zingen, een koor van jongens, een van (jonge-)mannen en een van
grijsaards. In de Reis lijken de drie leeftijdsgroepen ook vertegenwoordigd en wel
in de figuren van Henoch, de grijsaard, de profeet Elia, die in de bloei van zijn leven
van deze aarde is weggenomen, en Sint Michael, de jongeling met het vurige
34
zwaard. De kleding van de jongeren is in de Navigatio wit, welke kleur we ook
35
aantreffen in M (536) en N (449-450: bî dem stunt ên knape mit êner witten kappen).
Zowel in de Navigatio als in de Reis (althans in C, H en P) begeven enkele leden
van de groep jongeren zich naar Brandaan en zijn monniken om de nieuwe bewoner
36
op te halen.
Hoewel de Reis-teksten in deze passage in grote lijnen met elkaar
overeenstemmen, is er op één punt een merkwaardige discrepantie tussen de
redacties. In de vier rijmteksten bewaken de drie personen Henoch, Elia en Sint
Michael met z'n drieën één poort, in de prozabewerking bewaakt ieder zijn eigen
poort. Daar is dus sprake van drie burktore. Deze drie poorten van P lijken ouder
dan de ene poort van de rijmteksten. Niet alleen treffen we in de Navigatio ook het
getal drie aan (zij het daar in verband met de koren), maar ook de
‘functieomschrijving’ van de drie mannen in de rijmteksten doet een burcht met drie
poorten veronderstellen. Van Henoch wordt gezegd der der pforten warte (M 530);
even verder wordt meegedeeld daz under dem burgetore saz der herre Helîas vore
(M 533-34) en dan staat er nog een jongeling in de poort mit eime swerte vûerîn (M
37
537), die niemand binnenlaat. Alle drie worden ze als poortwachter getypeerd en
het ligt dan ook voor de hand dat de archetypus drie poorten heeft gekend, zoals
P. Dat wijst al weer op een gemeenschappelijke verandering in de rijmteksten. De
oorzaak voor deze corruptie laat zich vrij gemakkelijk achterhalen. Het woord ander
(‘tweede’) dat we nog in P aantreffen is verlezen als under (zie hier-
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boven M 533) met het gevolg dat de tweede bewaker niet voor de andere poort zit,
maar onder de (eerste) poort. Dat na de eliminatie van de tweede poort in de
rijmteksten ook de derde wel moest verdwijnen spreekt voor zich.
Tot besluit van deze passage nog een opmerking over de relatie tussen de
Navigatio en de Reis. De verschillen in de beschrijving van deze passage - een
paradijselijk eiland met drie psalmenzingende koren tegenover een paradijsburcht
met drie poorten - is waarschijnlijk (mede) het gevolg van een simpele kopiistenfout.
Wanneer het oorspronkelijke Reis-gedicht in deze passage een min of meer letterlijke
vertaling van de Navigatio heeft geboden, zal het Latijnse woord ‘koren’ vertaald
zijn als c(h)ore. Gezien de overeenkomst tussen de c en de t in het middeleeuwse
schrift kan dit c(h)ore heel gemakkelijk zijn verlezen als t(h)ore, het woord voor
38
‘poort’. Het feit dat er in beide gevallen sprake is van hetzelfde aantal (drie) steunt
deze veronderstelling. Dit woord tore treffen we zowel in M en N als in P nog aan.
Toen de drie koren eenmaal tot drie poorten waren geworden, was een herziening
van de passage nodig, want poorten konden geen psalmen zingen. Het zingen is
dientengevolge uit het verhaal verdwenen en achter de poorten is een burcht
opgetrokken, waarmee het lieflijke eiland van de koren werd getransformeerd ot
een paradijsburcht met drie poorten, elk voorzien van een poortwachter. Het feit dat
we in alle redacties ‘poorten’ aantreffen, betekent dat dit woord al in de archetypus
moet hebben gestaan en dat de fout c(h)ore > t(h)ore in een eerder stadium moet
hebben plaatsgevonden. Een nieuw argument voor de veronderstelling dat de
archetypus van de overgeleverde redacties niet het oorspronkelijke Reis-gedicht is
geweest.
De derde episode die ik aan de orde wil stellen is die van het gevecht van de
zeemonsters. In de Navigatio verloopt deze passage aldus: Brandaan en zijn
monniken hebben de periode tussen Pasen en de octaaf van Pinksteren op het
Vogeleiland doorgebracht. Vandaar vertrekken ze voor een tocht van veertig dagen
over zee. Op een dag verschijnt achter de boot een enorm groot monster dat hen
achterna zit alsof het hen wil verslinden. Ze smeken de Heer om redding. Dan
verschijnt er een tweede, vuurspuwend monster uit
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het westen dat het eerste dier weet te doden en daarna terugkeert naar vanwaar
het is gekomen.
39
Ook de Reis bevat het gevecht van de zeemonsters. Het is het eerste avontuur
dat Brandaan na zijn vertrek meemaakt. Het dier dat het vrome gezelschap
achtervolgt, vertoont een treffende overeenkomst met het eerste monster uit de
Navigatio. Het tweede dier is in de Reis echter niet een monster, maar een soort
vliegend hert dat vuur spuwt.
De overeenkomsten tussen deze passage in de Navigatio en die in de Reis zijn
zo sterk dat we van directe ontlening uit mogen gaan. Hoewel het tweede dier in de
Reis niet uit het westen maar uit de wolken komt en de vorm van een hert heeft,
40
wijst het feit dat het dier vuur spuwt toch op een relatie met de Navigatio. De
beïnvloeding moet heel direct zijn geweest, aangezien we soms dezelfde
zinswendingen aantreffen. In het Latijn wordt meegedeeld dat het eerste dier hen
41
achtervolgde quasi ad illos deuorandos, ‘alsof het hen verslinden wilde’. In P (164,
25-26) lezen we: der tet sein maul auf als ob er sie alle verschlinden wölt. Een
letterlijke overeenstemming met het Latijn. In C is niet meer sprake van quasi (‘alsof’):
271 Want een dier al te wonderlijc,
272 Eenen lind drake ghelijc,
273 Wilde verzwelghen haren kiel;
42

En ook in M (149) wordt van het dier gezegd: vorslinden woldez den kiel. Op grond
van de overeenkomst met de Navigatio mogen we aannemen dat P hier de
oorspronkelijke lezing heeft bewaard en dat C en M een jongere lezing bieden.
Hiermee stoten we dus op een volgende gemeenschappelijke verandering in de
rijmteksten.
Ook op andere punten lijkt P in deze passage dichter bij de tekst van de Navigatio
te staan. Zo wordt in het Latijn meegedeeld dat het gezelschap veertig dagen op
zee vaart. Ook P (164, 22) bevat op deze plaats een tijdsbepaling, hoewel geen
veertig dagen maar vierhalb monat (met variaties in enkele redacties). Een tweede
tijdsbepaling van het Latijn, uero die (‘op een dag’), vinden we in P (164, 23-24)
terug als an einem morgen. In beide gevallen laten de rijmteksten verstek gaan.
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In de Navigatio roepen de schepelingen Gods hulp in na de verschijning van het
eerste monster, dicentes: Libera nos, Domine, ne nos deuoret ista belua.’ (zeggende:
‘Verlos ons, Heer, opdat dit monster ons niet verslindt.’). Dit aanroepen van God
treffen we ook aan in P (164, 26-27): und ruffent alle unsern her got mit ganczem
vleiß und ernste an. In de rijmteksten ontbreekt de kreet om hulp op deze plaats.
Het merkwaardige is nu dat M en N het gebed wel kennen, maar pas nadat het
tweede dier het eerste heeft gegrepen (waarmee het gevaar dus is geweken!). Dan
roept men alsnog God om hulp aan. M volstaat met: got riefen sie an der sie geschûf
(160), maar N vertoont een opmerkelijke overeenkomst met de Navigatio:
116 tô Godde se rêpen mit ganser vlucht:
117 ‘help uns, hêre, ût der nôt
118 dat uns dusse dêre dôn dôt!’

Op grond van de overeenstemming tussen P en de Navigatio mogen we aannemen
dat het gebed (misschien zo ongeveer in de vorm van N) in de archetypus gevolgd
is op de verschijning van het eerste dier. In de rijmteksten is het waarschijnlijk ten
gevolge van een kopiistenfout iets verderop in de tekst terecht gekomen, namelijk
nadat het tweede dier het eerste had gegrepen. Hoewel de kreet om hulp op dat
moment niet meer opportuun was, is het gebed daar toch blijven staan. In C (de
Mnl. tak?) is het verdwenen. Mogelijk is Brandaans dankgebed na de goede afloop
van het avontuur in C 290 (Ende danckets onsen Heere also), dat noch in de
Navigatio, noch in M, N en P voorkomt, een reminiscentie aan het vroegere gebed
om hulp. Ook hier dus weer een aanwijzing dat de rijmteksten een
gemeenschappelijke verandering ten aanzien van de archetypus kennen: de
verplaatsing van het gebed.
Niet altijd bevat P de meest oorspronkelijke lezing. Zo spreken de rijmteksten C
en M bijvoorbeeld over een dier (Latijn: bestia) dat eruit ziet als een draak, terwijl P
de vergelijking weglaat: het dier is een draak (P 164, 23-25: Und darnach kürczlich
an einem morgen do sahen sie, wie gegen in kam auß ainem perg in das mör ein
tracke). Bovendien komt in C, evenals in M, de grootte van het dier ter sprake (Latijn:
immense magnitudinis):
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C 274 Hem was sine mule ende sijn giel
275 Menich ghelachte wijt.

terwijl P op dit punt zwijgt. Daar hier echter geen sprake is van gemeenschappelijke
veranderingen (alleen de prozabewerking immers heeft de jongere lezing) bieden
deze gevallen (die overigens met vele voorbeelden uit te breiden zijn) geen
aanwijzingen voor de keuze van de juiste filiatie.
De vergelijking van deze drie passages in de verschillende Reis-redacties - de
ontmoeting met Judas, het bezoek aan de tweede paradijsburcht en het gevecht
van de zeemonsters - tegen de achtergrond van de tekst van de Navigatio biedt
mijns inziens genoeg aanwijzingen voor de stelling dat de rijmteksten van een
gemeenschappelijke voorvader afstammen, die niet de voorvader van P is geweest.
En dat betekent dat de filiatie van de Reis-redacties er als volgt uit komt te zien (zie
figuur 3):

Konsekwenties
De filiatie van de Reise/Reis-teksten van de Brandaan is naar mijn mening dus
anders dan men tot nog toe heeft aangenomen. Dat heeft in de eerste plaats
konsekwenties voor de waardering van de verschillende redacties. Met name de
prozabewerking verdient meer aandacht van de filologen en literatuurhistorici dan
deze tot
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nog toe heeft gekregen. Deze 15de-eeuwse bron blijkt immers tegenover de vier
rijmteksten een gelijkwaardige, soms zelfs superieure representant van het
oorspronkelijke Reis-gedicht te zijn. Vervolgens zijn er konsekwenties m.b.t de
reconstructie van de archetypus. Draaks werkhypothese: ‘Wat in twee der drie
43
bewerkingen voorkomt stond in het origineel’ blijkt niet op te gaan. Alleen wanneer
P met een of meer van de rijmteksten overeenstemt, mogen we aannemen dat die
lezing afkomstig is uit de archetypus.
Zo kunnen we nu bijvoorbeeld vaststellen dat Brandaan in de archetypus inderdaad
44
zijn hoed verloren moet hebben (zoals Draak al veronderstelde ), omdat deze
45
gebeurtenis zowel in M en N als in P wordt beschreven. En ook de strijd tussen
Sint Michael en de duivelen in de Leverzee-episode, die we in de Duitse rijmteksten
46
en in de prozabewerking aantreffen , moet uit de archetypus afkomstig zijn. Evenals
de episodes aan het eind van het verhaal, die over de kluizenaar Johannes en de
47
dwerg en die waarin Brandaan en zijn monniken de kostbaar geklede Hailbran
48
zien rijden.
Daarentegen blijft er onzekerheid wanneer alleen P of alleen de vier rijmteksten
een bepaalde lezing kennen. Zo bewijst het feit dat zowel C en H als M en N het
verhaal van de kluizenaar op de steen over zijn verleden bevatten, niets over de
49
‘oorspronkelijkheid’ van deze passage, die in P ontbreekt. Het is natuurlijk mogelijk
dat het verhaal wel in de archetypus heeft gestaan en dat P het heeft weggelaten.
Het is evenwel ook zeer goed denkbaar dat er sprake is van een uitbreiding in de
rijmteksten. Eenzelfde redenering geldt voor het gedeelte over het kleine mannetje
dat de zeeën meet, dat in M op een andere plaats voorkomt dan in C en H. Draak
50
vraagt zich af waar deze episode in het origineel thuishoort. Een eerste vraag moet
nu evenwel zijn of dit teksgedeelte wel deel heeft uitgemaakt van de archetypus.
Het zou ook een toevoeging in de rijmteksten kunnen zijn.
Tot slot nog een opmerking over de ‘reuzenhoofd’-episode, die alleen in de Mnl.
51
subfamilie voorkomt. Draak veronderstelt dat we te maken hebben met een
52
invoeging in de Mnl. tak , ofschoon zij ook de deur openhoudt voor de mogelijkheid
dat het Middelne-
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derlands hier een trek van het origineel heeft bewaard. Oskamp laat in het midden
54
in welk stadium deze episode in de Reis-traditie is terecht gekomen. Dat het gesprek
met het reuzenhoofd (over de doop) een motief is dat in de Brandaan-traditie
thuishoort, staat voor beide onderzoekers vast. Op grond van het verkregen inzicht
in de onderlinge relaties van de Reis-redacties kunnen we stellen dat het inderdaad
voor de hand ligt dat deze episode is ingevoegd. Een (weliswaar bescheiden)
argument daarvoor leveren de Duitse teksten. Na de belevenissen van Brandaan
en zijn monniken op de rug van de walvis lezen we in M (190): daz was daz ander
(‘tweede’) wunder, en ook in handschrift h van de proza-redactie lezen we: dz was
55
die ander nöt. En dat betekent dat het woord ander in de archetypus zal hebben
gestaan en dat het woord derde van C (326: Dit was dat derde wonder) als een
correctie kan worden beschouwd die is uitgevoerd na de invoeging van de
56
reuzenhoofd-episode. Ook het feit dat Brandaan in C tweemaal wegvaart, eenmaal
vóór de ontmoeting met het reuzenhoofd en eenmaal erna, wijst trouwens op
57
invoeging van deze episode.

Conclusie
Het onderzoek naar de verwantschapsrelaties tussen de verschillende Reis-redacties
heeft een andere stamboom opgeleverd dan die waar men tot nog toe van uit is
gegaan. Op grond van een vergelijking van drie passages uit de Reis met de
corresponderende passages in de Navigatio mogen we aannemen dat de vier
rijmteksten afstammen van een gemeenschappelijke voorvader die niet de voorvader
van de prozabewerking is geweest. Dat betekent dat er uit de archetypus niet drie
takken zijn voorgekomen, maar twee (die naar z en die naar de voorvader van de
prozaredacties); uit de voorvader van de rijmteksten (z) zijn vervolgens opnieuw
twee takken voortgekomen (naar x en y) waarvan de Middelnederlandse en Duitse
rijmteksten afhankelijk zijn.
Verder werd op tekstkritische gronden een nieuw argument aangedragen voor
de veronderstelling dat de archetypus niet het originele Reis-gedicht is geweest.
De verlezing c(h)ore > t(h)ore in de
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passage waarin Brandaan zijn tweede passagier kwijtraakt, heeft zijn sporen in alle
redacties achtergelaten. De fout en de aanpassing van de omringende tekst aan
de nieuwe lezing moeten derhalve al hebben plaatsgevonden tussen origineel en
archetypus. Bovendien wijst de vergelijking van de tweede paradijsburchtpassage
uit de Reis met Brandaans bezoek aan het eiland met de drie koren in de Navigatio
op een nauwere relatie tussen deze werken dan algemeen wordt aangenomen. In
een volgend artikel hoop ik opnieuw in te gaan op deze relatie, want daarover valt
nog veel meer te zeggen.
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Verwijs 1872, blz. 252-254.
Dahlberg 1958, blz. 11 en 105.
Dahlberg 1958, o.m. op blz. 42 en 44.
Oskamp 1971, blz. 14-15.
M 1922/23 en N 1155/56.
Oskamp 1971, blz. 117.
Hogenhout-Mulder 1987, blz. 220.
Schröder 1871, blz. XVI-XVII.
Zie Suchier 1875, blz. 560-562.
Zie Draak 1978, blz. 204-207 en Oskamp 1971, blz. 14-15.
Zoals algemeen gebruikelijk is in de Brandaanliteratuur geef ik de prozabewerking aan met de
sigle P. Ik baseer me voor P op de uitgave van Schröder (1871), maar waar dat nodig is vermeld
ik de lezingen van andere redacties zoals die door Meyer (1918) en Dahlberg (1958) worden
gegeven. Inmiddels is ook de A1-redactie van P uitgegeven (door Fay in 1985) en de h-redactie
in vertaling (door Sollbach in 1987). M en N worden geciteerd naar Schröder (1871), C en H
naar Bonebakker (1894).
M 738-792, N 650-694, P 175, 19-176, 15.
C 1636-37, H 1574-75, P 183, 4.
C 549-590, H 532-573, M 379-408, N 301-330.
Zie m.n. Bergsma 1887, hoofdstuk III.
Zie m.n. Dahlberg 1958, blz. 76-77 en 93-105.
Zie Verwijs 1872 en Dahlberg 1958, kap. 7.
Zie over het aantal mogelijke stambomen bij een verzameling van vijf handschriften en over de
strategie van het filiatie-onderzoek Dees 1988/89.
C 71, M 65, P 164, 1 en C 107, M 103, P 164, 11. Hoewel de door Schröder afgedrukte redactie
van P het getal 12 bevat, hebben andere redacties het getal 9, zodat we ook voor P van 9 mogen
uitgaan. Zie Meyer 1918, blz. 61 en Dahlberg 1958, blz. 42.
C 2258-59, H 2182-83.
M 1922-23, N 1155-57. In P (182, 14-15) komt het getal 9 nog ter sprake tijdens het bezoek aan
het land van de Walscheranden: ‘Und do sy nun acht jar gefaren warent, do kommen sy in dem
newnten jar in ein land [...].’ Zie over deze episode Mulder te verschijnen.
De passages waar het om gaat worden opgesomd in Oskamp 1971, blz. 21.
M 1853-77, N 1107-1127.
Zie Draak 1978, blz. 30-31 en Oskamp (1971), blz. 24-25. Ten onrechte vermeldt Oskamp dat
deze passage ook in P voorkomt.
Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of Brandaan en zijn monniken in de boot blijven of eruit gaan als
ze bij het poortje zijn aangekomen. Op grond van M 1877/N 1127 (M: und giengen zû dem kiel
widere) zou men moeten aannemen dat ze de boot hebben verlaten, maar dat is niet vermeld.
Het zuil-en-net-avontuur staat bovendien op een ongelukkige plaats in het verhaal. Het volgt op
Brandaans mededeling dat ze nu alles hebben gezien en naar huis zullen gaan (M 1815-1852)
en het gaat vooraf aan de thuiskomst van Brandaan (M 1878 vlgg.). Waarschijnlijk is deze
episode (t.g.v. een continueringsfout?) op een verkeerde plaats terecht gekomen.
Selmer 1959, Caput 25, 16.
Waarschijnlijk is een oorspronkelijk in (‘hem’) in den armen (een traditionele aanduiding voor
Judas) veranderd ten gevolge van een uitbreiding met drie verzen in de rijmteksten (C 1345-47,
etc.).
Selmer 1959, Caput 25, 40-47.
P. 180, 7-19. Meyer neemt aan dat de drie goede werken van Judas in het oorspronkelijke
Reis-gedicht tot één zijn gereduceerd (doek). In de prozabewerking zouden de twee andere
goede werken in een later stadium weer zijn toegevoegd (Meyer 1918, blz. 63-64). Zijn
argumenten hiervoor zijn echter zwak. Er is geen enkel bezwaar tegen hier aan een rechtstreekse
ontlening aan de Navigatio te denken.
Oskamp 1971, blz. 21.
Dat Brandaan deze dief later door zijn gebed weet vrij te krijgen, doet op dit moment niet ter
zake.
Zie over Henoch en Elia als poortwachters van het aardse paradijs, Gerritsen 1987.
P daarentegen zegt over de jongeling: der het ain rotten cappen an. Het rood van P zal een
jongere variant zijn.
In M en N is het Elia die de monnik naar binnen trekt.
Zie C 834, H 793.
De schrijfwijze thore (met een h) is niet ongebruikelijk. Zie bijvoorbeeld Weinhold 1863, blz. 134.
In C beslaat dit gevecht de verzen 261-294.
Oskamp (1971, blz. 24) veronderstelt op grond van het ‘vliegen’ van het tweede dier dat de
dichter van de Reis twee episodes uit de Navigatio tot één heeft gecombineerd: het gevecht van
de zeemonsters (Caput 16) en het gevecht tussen de twee vogels (Caput 19). Een meer voor
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de hand liggende mogelijkheid is m.i. dat het vliegend hert door tekstcorruptie is ontstaan uit
het tweede monster.
Selmer 1959, Caput 16, 4-5.
Van H ontbreekt het eerste gedeelte van het verhaal, waaronder deze passage. In N ontbreekt
het eerste monster, waarschijnlijk door een Augensprung not/not (C 270 en 277 en vgl. M 146
en 152).
Draak 1978, blz. 207.
Draak 1978, blz. 214.
M 738-792, N 650-694, P 175, 19-176, 15. In een volgend artikel over Brandaan zullen Ilie
Trienekens en ik nader ingaan op deze passage.
M 620-660, N 556-595, P 173, 6-26.
M 1513-1630, P 189, 26-191, 13. Het verhaal van Johannes over zijn levensloop komt alleen in
M (1631-1694) en N (1014-1058) voor en dat behoeft dus niet uit de archetypus afkomstig te
zijn.
M 1759-1814, N 1059-1080, P 191, 21-192,5. In P draagt de man de naam Hailbran (met als
varianten Heilteran, Hildebrant en Hilsprang), in M luidt de naam Helspran en in N Helspram.
Zie over de Hailbran-episode, Mulder te verschijnen.
C 549-590, H 532-573, M 379-408, N 301-330.
Draak 1978, blz. 212.
C 137-260. Op grond van het aantal ontbrekende verzen in H neemt men aan dat ook H deze
episode heeft gekend. (Zie Oskamp 1971, blz. 25)
Draak 1978, blz. 209.
Draak 1978, blz. 221.
Oskamp 1971, blz. 25.
Dahlberg 1958, blz. 42.
De lezing van H op dit punt is niet bekend omdat dit vers binnen het in H ontbrekende
tekstgedeelte valt.
In C 118-120 vaart Brandaan voor de eerste maal weg:

Dus voer hi wech met sinne.
Wel verghinct hem in den kiel,
Dat hem niet en mesviel.
Daarna (in C 137) wordt ter inleiding op de reuzenhoofd-episode gezegd:

Doe hi te scepe gaen began,
waarna Brandaan en zijn monniken in C 261-268 opnieuw vertrekken, na afscheid van vrienden
en magen genomen te hebben:

Doe si te scepe quamen
Ende orlof ghenamen
An vrienden ende maghen mede,
Gode bevalen sise ter stede.
Tseyl si an den mast keerden,
Also hem die winde leerden;
Haer riemers si hute stoten;
Met ghemake datsi vloten.
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P. Wackers - E. Verzandvoort
Bewerkingstechniek in de Reynaerttraditie
De Reynaerttraditie is in de Nederlanden ook na de middeleeuwen uitermate populair
geweest, wat bijv. blijkt uit het feit dat een zeker niet complete bibliografie van
Reynaertvolksboeken een dertigtal verschillende drukken opsomt uit de periode
1
tussen 1564 en het einde van de negentiende eeuw. Deze traditie is echter tot nu
2
toe weinig bestudeerd. De studies die erover bestaan, behandelen meestal details
en dan nog vooral met betrekking tot de overlevering en de relaties van de bronnen
ten opzichte van elkaar. In dit artikel willen wij de verschillende ontwikkelingsstadia
van de traditie der Reynaertvolksboeken in de Nederlanden preciezer karakteriseren.
We zullen dat doen door aandacht te besteden aan de typen bewerking die in de
verschillende fasen van de traditie aan te wijzen zijn. Als inleiding op die bespreking
van de bewerkingstechnieken geven we eerst een kort overzicht van de ontwikkeling
van de traditie van gedrukte Reynaertboeken in de Nederlanden.

De Reynaertdrukken tot 1800
De gedrukte Reynaertteksten in het Nederlands tot 1800 zijn allemaal bewerkingen
3
van Reynaerts historie, een laat-veertiende-eeuws berijmd dierenverhaal. In de
tweede helft van de vijftiende eeuw wordt Reynaerts historie zowel in verzen als in
proza gedrukt. De berijmde druk is door Gheraert Leeu te Antwerpen vervaardigd
4
tussen 1487 en 1490. Er is alleen een fragment van bewaard gebleven. De
prozaversie is door Gheraert Leeu gedrukt te Gouda in 1479 en door Jacob
5
Jacobszoon van der Meer te Delft in 1485.
De eerstvolgende druk die overgeleverd is na de rijmdruk van 1487 komt uit de
drukkerij van Plantijn en is van het jaar 1564.
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Deze druk en de verder te bespreken drukken worden in het onderzoek volksboeken
genoemd. De term is ongelukkig, omdat zeker niet alle boeken die eronder vallen
voor het volk bedoeld waren, en omdat ze onderling grote verschillen vertonen,
6
maar uit respect voor de traditie handhaven we de term.
Binnen de volksboeken kunnen drie groepen onderscheiden worden: de
Plantijndrukken, de Noordnederlandse volksboeken en de Zuidnederlandse
7
volksboeken. Deze drie groepen vertonen onderling zowel grote overeenkomsten
als duidelijke verschillen.
De overeenkomsten kunnen alleen maar verklaard worden door aan te nemen,
dat de drie typen aan elkaar gerelateerd zijn. Er wordt dan ook regelmatig
8
aangenomen, dat ze een gemeenschappelijke voorouder hebben. Er zijn echter
maar weinig ondubbelzinnige gegevens m.b.t. de Reynaerttraditie tussen de oudste
drukken en de Plantijndrukken. Het is zeker, dat het verhaal in deze periode
tenminste eenmaal gedrukt is, maar de verschillende voorgestelde stemma's zijn
op dit moment niet meer dan hypothesen. Verder onderzoek zou hier dringend
gewenst zijn. Op deze stemmaproblematiek willen we thans niet nader ingaan. We
zullen dus geen uitspraken doen over het bestaan van een of meer voorouders en
over de vraag of de drie typen volksboeken onafhankelijk van elkaar op (een)
voorouder(s) teruggaan of dat ze ten opzichte van elkaar in een
afhankelijkheidsrelatie staan. Wel zullen we aangeven, dat bepaalde overeenkomsten
tussen de drie typen volksboeken hun oorsprong gevonden moeten hebben in de
periode tussen 1490 en 1564. Om zelfs de schijn van een uitspraak over het stemma
te vermijden, zullen we in zulke gevallen formuleren, dat de betreffende
overeenkomst in de ‘tussenfase’ ontstaan is.
De verschillen tussen de typen volksboeken zijn ontstaan door een reeks oorzaken.
De Plantijndrukken en de Noordnederlandse volksboeken komen wat hun inhoud
betreft sterk overeen. Ze verschillen echter wat hun uiterlijk betreft. De
Plantijndrukken hoorden typografisch tot het beste wat er in de zestiende eeuw te
krijgen was, de Noordnederlandse drukken zijn veel eenvoudiger van uitvoering.
De Plantijndrukken zijn nl. representanten van de humanistische aandacht voor
verzorgde teksten en verzorgde boeken. De
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Noordnederlandse drukken waren bedoeld als ontspanningslectuur voor een breed
9
publiek met weinig geld.
De Zuidnederlandse drukken verschillen inhoudelijk van beide andere groepen
volksboeken. Dit is het gevolg van het feit, dat in de Zuidelijke Nederlanden het
10
Reynaertverhaal op de Index librorum prohibitorum is komen te staan. Pas na
grondige herziening van de tekst, mocht het weer gedrukt worden. Typografisch
gezien zijn de oudst overgeleverde Zuidnederlandse volksboeken redelijk van
kwaliteit. In de loop van de achtiende eeuw wordt de kwaliteit veel slechter, in de
11
negentiende eeuw juist weer beter.
Zoals al vermeld, is over de bewerkingstechniek in de latere Reynaerttraditie in
de Nederlanden weinig geschreven. Er is dus weinig duidelijkheid over de precieze
momenten waarop bepaalde veranderingen in het verhaal zich voltrokken hebben.
Globaal gezien echter, zijn er drie ontwikkelingsstadia tussen Reynaerts historie en
de Zuidnederlandse volksboeken aan te wijzen. Het verhaal van Reynaerts historie
wordt nauwelijks veranderd in de prozadruk. Hetzelfde geldt naar alle
waarschijnlijkheid voor de rijmdruk. In de Plantijndrukken en de Noordnederlandse
volksboeken komen wel inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van Reynaerts historie
voor. Deze zijn vrijwel allemaal identiek, wat erop wijst, dat ze in de ‘tussenfase’
onstaan zijn. Tenslotte wijkt de tekst van de Zuidnederlandse volksboeken af van
die van de twee andere groepen, omdat deze gezuiverd is van alles wat de katholieke
censuur aanstoot zou kunnen geven.
Om de verschillende ontwikkelingsstadia te kunnen karakteriseren zullen we
gebruik maken van Reynaerts historie, van de Plantijndruk van 1566, van het oudst
12
overgeleverde Zuidnederlandse volksboek (Verdussen, ca. 1700) en in enkele
gevallen van Plantijn 1564 en het oudst overgeleverde Noordnederlandse
13
Reynaertvolksboek (Schinckel 1589).

Formele bewerkingen
De belangrijkste formele wijziging in de Reynaerttraditie is de overgang van verzen
naar proza. Deze overgang is al vroeg
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gemaakt: in de prozadruk van 1479. Is in die druk de versvorm nog vaak zichtbaar
‘onder’ het proza, later wordt dat minder: meer en meer krijgt de tekst zijn eigen
prozagestalte.
Een andere formele bewerking betreft de structurering van de tekst. In Reynaerts
historie zijn lombarden de elementen die de tekst structureren. In handschrift B wijst
de structuur die op die manier wordt aangebracht op een voordrachtssituatie: de
lombarden markeren plaatsen die bij de voordracht problemen kunnen opleveren:
wisselingen van spreker, begin van een nieuwe verteleenheid, woorden die
14
noodzakerlijkerwijs accent moeten krijgen, pauzes etc.
De prozadruk bevat nog steeds lombarden, maar de dominerende verdeling van
de tekst is nu die in hoofdstukken. Die hoofdstukken worden aangeduid door een
titel, die aangeeft wat er in het hoofdstuk zal gebeuren. Dat dit aspect van
boekopmaak nog betrekkelijk nieuw is, blijkt uit het feit, dat de beginletter van ieder
hoofdstuk steeds een lombarde is, het traditionele tekststructurerende teken. (Voor
zover dat beoordeeld kan worden, geldt dit alles ook voor de rijmdruk.)
In de volksboeken wordt de tekst ook in hoofdstukken opgedeeld. Ieder hoofdstuk
heeft een opschrift, waarin de inhoud wordt benoemd en een aanduiding (in een
ander lettertype): Dat eerste (etc.) capittel. In principe volgt aan het eind van ieder
hoofdstuk een moraal. Ook deze wordt expliciet gekarakteriseerd, nl. door het woord
Morael. Dat deze vaste structurering eens een nieuwigheid was, waaraan men
moest wennen, blijkt bijv. uit de opbouw van de Plantijndruk van 1564. De opening
van het verhaal, het bijeenroepen van de dieren voor het hoffeest, wordt in dit
volksboek voorafgegaan door het opschrift:
De Historie van Reynaert de Vos.
Morael.
De Leeuwe als Coninck van alle dieren, doet eenen vasten vrede creyieren
alle sijn landen door, ghebiedende allen dieren tsijnen Hove ende tsijnder
feesten te comparerene. (f.A4r)
Het eerste hoofdstuk heeft dan als opschrift:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

156
Hoe Reynaert beschuldicht wort voor den Coninck vanden Wolf, ende
van veel ander dieren.
Dat eerste Capittel. (f.A4r)
Binnen dat hoofdstuk worden de klacht van Courtois en die van Tybaert
voorafgegaan door aparte ‘tussenkopjes’. Na de klacht van Courtois volgt een
Morael, op het eind van het hoofdstuk niet. Het tweede capittel bevat twee Moraelen,
een midden in de tekst, zonder duidelijke aanleiding, en een op het eind. Het derde
Capittel bevat geen Morael, het vierde capittel geen opschrift, waarin de inhoud van
het hoofdstuk wordt aangeduid, en geen morael; het vijfde hoofdstuk geen
inhoudsaanduidend opschrift, maar wel een Morael en vanaf het zesde hoofdstuk
lopen impliciete en expliciete structuur gelijk op.
De oudste Noordnederlandse druk (Schinckel 1589) heeft precies dezelfde opbouw
en de Plantijndruk van 1566 ook, behalve dan dat daarin aan het begin van het
verhaal de opschriften De Historie van Reynaert de Vos en Morael niet zijn
opgenomen. Dit wijst erop, dat deze onvolkomen structuur al bestaan moet hebben
15
in de ‘tussenfase’. Deze gegevens tonen aan, dat toen het capittel al wel de
‘logische’ teksteenheid was, maar dat de rol van opschriften en van de moraal als
afsluiting van een hoofdstuk nog niet vanzelfsprekend waren. Het lijk erop alsof in
die tijd nog iedere losse gebeurtenis of opmerking in de tekst tot een moraal kon
leiden, een wijze van moraliseren die in de middeleeuwen betrekkelijk gewoon was.
Waarom deze structurering zo lang onaangepast is gebleven, blijft dan wel een
vraag. Het ligt voor de hand om het achterwege blijven van wijzigingen te verklaren
door aan te nemen, dat bij een herdruk de tekst en de opmaak van een vorige druk
zonder meer werden overgenomen. (Het is bekend, dat dit gebeurde.) Maar met dit
economische motief kan niet verklaard worden, waarom deze opvallende
onregelmatigheid werd gehandhaafd, terwijl op andere (detail)punten wel werd
ingegrepen. Een verklaring is misschien te vinden door een nader onderzoek naar
verwachtingspatronen van lezers in de zestiende eeuw en naar geijkte
interpretatiewijzen in die tijd.
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Anders dan in de hierboven besproken drukken werkt het ordeningsprincipe
‘hoofdstuk met koptitel en moraal’ in het Zuidnederlandse volksboek van Verdussen
vrijwel perfect: Het eerste hoofdstuk heeft als kop:
HET I. CAPITTEL.
Den Coninck Lion gebiedt alle Dieren t'sijnen Hove te komen, alwaer
Reynaert wort van Isegrim eerst beschuldight. (p.3)
Daarop volgt een houtsnede en daarna het verhaal, vanaf de opening met de
uitnodiging voor het hoffeest tot en met de klacht van Panthier de lynx over de aanval
16
op Ruwaert, waarmee ook het eerste Capittel uit Plantijn 1564 afsloot. Tenslotte
volgt een moraal, hier Bedietsel genoemd. De enige verdere onderverdeling die
optreedt, is die in alinea's, zoals ook thans nog gebruikelijk is. Dit principe wordt in
het hele boek gevolgd (alleen ontbreekt een enkele maal de moraal).
Hier blijkt, dat niet alleen de zetter, maar ook het publiek intussen (allang?) gewend
zijn geraakt aan deze opzet: tussenkopjes zijn niet meer nodig, de weergave van
de inhoud kan beknopter zijn, de teksteenheid kan groter worden. Dat laatste blijkt
17
ook uit het aantal hoofdstukken: in de Plantijndrukken en in Schinckel nog 69, in
Verdussen 31. Overigens zijn alle hoofdstukken van Verdussen samenvoegingen
van hoofdstukken uit de andere typen volksboeken. Op geen enkele plaats wordt
een nieuwe, eigen grens gelegd.

De inhoud
Omdat Reynaerts historie minder bekend is dan zijn voorbeeld, Van den vos
reynaerde, volgt hier een rudimentaire inhoudsopgave als raamwerk voor het
18
volgende. De namen waarmee hier delen van het verhaal worden aangeduid,
komen in de volgende paragrafen weer terug.
Reynaerts historie heeft twee verhaaldelen. Het eerste deel volgt inhoudelijk Van
den vos reynaerde getrouw. Alleen het eind is veranderd. Na de moord op Kuwaert
vertrekt Reynaert niet naar de wil-
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dernis, maar op aanraden van zijn vrouw besluit hij in Malpertuus te blijven.
Het tweede deel zet in met een verlenging van de hofdag. Er komen nieuwe
klagers over Reynaert, nl. Lapeel het konijn en Scerpenebbe de roek. Grimbeert
gaat Reynaert halen. Direkt bij zijn aankomst richt Reynaert zich tot de koning en
weerlegt de aanklachten van Lapeel en Corbout en verklaart waarom hij als banneling
toch opnieuw naar het hof gekomen kan zijn. Hij doet dit via de weergave van een
gesprek van hemzelf met zijn oom Mertijn, de aap. Wij noemen deze rede de
Mertijnepisode.
De koning is niet onder de indruk en zegt, dat hij Reynaert zal hangen. Deze wordt
daarop verdedigd door de echtgenote van Mertijn, Rukenau de apin (rede van
Rukenau). Vervolgens spreekt Reynaert opnieuw en hij vertelt wederom een
schatverhaal (de juwelenrede). Dat overtuigt de koning en Reynaert lijkt gewonnen
te hebben.
Ysegrim beschuldigt Reynaert nu echter opnieuw en als hij hun gevecht met
woorden verliest, daagt hij de vos uit tot een duel. Reynaert wint dat en wordt de
hoogste gezagsdrager in het rijk na de koning.
Deze samenvatting geldt voor Reynaerts historie en voor de verschillende typen
volksboeken. Toch is de inhoud van het verhaal niet identiek gebleven. Er zijn
veranderingen onstaan en wel door een drietal typen ingrepen: verkortingen,
vereenvoudigingen en weglatingen of wijzigingen.

Verkorting
Verkorting vindt in het algemeen plaats door het verhaal te reduceren tot de ‘kale’
mededelingen en alle details en toevoegingen weg te laten. Twee voorbeelden om
dit te verduidelijken:
In zijn juwelenrede beweert Reynaert dat hij drie juwelen naar het koningspaar
gestuurd heeft. Het tweede daarvan is een kam. De beschrijving van die kam beslaat
19
in Reynaerts historie 113 verzen (rr. 5450-5513). Daarin wordt verteld, dat de kam
van het schouderbeen van een panter gemaakt is. Het gebied waar de panter
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leeft, wordt aangeduid. Zijn eigenschappen worden genoemd en er wordt gezegd,
dat als men hem zijn schouderbeen afneemt wanneer hij nog in leven is, dat been
onbreekbaar en onvergankelijk blijft en heerlijk geurt. Wie het bezit, heeft geen
behoefte aan eten of drinken en is volmaakt gezond. Daarna wordt verteld hoe van
het schouderbeen een kam gemaakt is: het is gepolijst, er zijn tanden in uitgesneden
en met emailleerwerk zijn er afbeeldingen op aangebracht. Die betreffen het
Parisoordeel. Daarvan wordt de aanleiding kort verhaald, de beloften die de drie
godinnen aan Paris doen, worden genoemd, die van Venus wordt zelfs in de directe
rede volledig weergegeven evenals de lofrede die zij of Helena, haar ‘wedergave’,
houdt. Het gevolg van de geschiedenis van Paris en Helena wordt dan (echt) kort
aangeduid. In de druk van Verdussen (die hier niet significant afwijkt van de andere
typen volksboeken), wordt de kam beschreven in minder dan een halve kolom. Ter
20
typering van de stijl een kort (onvolledig) citaat:
Hy [de kam] was soo schoon ende lustigh van verwen, dat sijn gelijck
op de Aert-bodem niet en was. Hy was soo soet van reuck, dat hy alle
sieckten ghenas; [...] Ende in den eersten soo wasser de Historie van
Paris, die het vonnis gaf van de dry Goddinnen, te weten Venus, Pallas
ende Juno wie de schoonste was. Oock wasser in de Historie hoe den
voorseyden Paris ontschaeckte Helena...(p. 48-49)
Vrijwel alle elementen uit de beschrijving worden dus bewaard, maar ze zijn
gereduceerd tot het minimaal mogelijke.
Het tweede voorbeeld stamt uit de rede die de apin Rukenau houdt ter verdediging
van Reynaert (Reynaerts historie rr. 4739-5225). Zij heeft hem eerst opgehemeld
en daarna gaat zij in op een opmerking die de koning eerder gemaakt heeft, nl. dat
Reynaert niets waard kan zijn, omdat niemand hem steunt (rr. 4823-44). Zij toont,
dat dit niet waar is door de vrienden van Reynaert op te roepen (zie ook p. 164). In
Reynaerts historie heeft Rukenau voor dit deel van haar betoog 132 regels nodig
(rr. 5078-5210). Daarin prijst zij de moed en de trouw van Reynaerts magen, zij
beschrijft haar kinderen, hun leefwijze en haar liefde voor hen, maar zegt dat zij ze
toch zal ‘inzetten’ om Reynaert te helpen. Daarna roept ze hen bij
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zich en dan roept ze alle andere vrienden en magen van Reynaert op. In Verdussen
wordt dit als volgt beschreven (de tekst wijkt weer niet significant af van die in de
21
andere typen volksboeken):
Waer op de Simme antwoorde, ende seyde: Men sal terstont wel sien
oft hy niemandt en heeft. Met dien riep sy met luyder stemme: Alle die
Reynaert eenigen dienst begeeren te doen, ende dien hem begeeren te
helpen met woorden oft met wercken, kome nu voor den Coninck; thoont
de liefde die sijnen vrient draeght. Terstondt quam daer den Das met zijn
wijf, den Eeckhoren, de Maere, het Weselken, ende andere dieren sonder
getal. Doen sprack de Meircatte: Nu siet Heer Coninck, oft Reynaert geen
vrienden en heeft, die hem helpen souden als't noodt waer. (p.46)
In dit voorbeeld is sprake van weglating: de kinderen van de apin komen helemaal
niet meer aan bod (zie daarover p. 165). In wezen echter worden ook hier alle
belangrijke elementen uit Reynaerts historie gegeven in een zo gecomprimeerd
mogelijke vorm.
Omdat uitweidingen en uitgebreide beschrijvingen met name voorkomen in het
tweede deel van Reynaerts historie, is dat deel verhoudingsgewijs meer ingekort
in de volksboeken. Een indicatie hiervoor is al het feit, dat het eerste deel van
Reynaerts historie (ca. 3500 verzen) in de Noordnederlandse volksboeken in 39
hoofdstukken wordt weergegeven, die tezamen 52 pagina's beslaan, terwijl de
tweede helft van Reynaerts historie (ca. 4300 verzen) wordt weergegeven in 30
hoofdstukken met een gezamenlijke omvang van 38 pagina's. Voor de
Zuidnederlandse volksboeken is die verhouding: deel 1 in 19 hoofdstukken (tezamen
22
35 pagina's) en deel 2 in 12 hoofdstukken (29 pagina's).

Vereenvoudiging
Vereenvoudiging wordt bereikt door een aantal procédés. Het eerste daarvan is
een verkorting die elementen uit de tekst niet alleen reduceert, maar zelfs verwijdert.
Een dergelijke vereenvoudiging van het verhaal is al aanwijsbaar op zinsniveau. Zo
bestaat in de tekst van Verdussen de neiging om met één bijvoegelijk
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naamwoord te volstaan, waar er in de andere typen volksboeken meer voorkomen,
of om uitweidingen in een zin weg te laten. Enkele voorbeelden: Plantijn 1566 zegt
na het weergeven van de uitnodiging voor het hoffeest door de koning in het begin
van het verhaal:
Ende terstont quamender alle Dieren groot ende cleyn, van wat state oft
conditien dat sy waren, uutghenomen alleenlic mijn Heere den
Vos...(f.A6v).
De corresponderende zin in Verdussen luidt:
Terstont zijn zy alle gekomen groot ende kleyne, uytghenomen mijn
Heer Reynaert den Vos...(p.3).
Even verder zegt Isegrim in Plantijn 1566:
...Ende noch daer en boven gedaecht zijnde tot sijnder ontscult ende
tot sijnen verantwoorde, siende dat sijn valscheyt eenen yegelijcken
ontdect soude worden, en heeft hy er noyt willen compareren...(f.A7r).
Dit is in Verdussen:
Daer-en-boven ghedaeght zijnde tot sijnen verantwoorden te komen,
en heeft hy niet willen compareren (p. 3).
Vgl. ook:
het waer goet datmen hier op versage ende remedieerde by provisie
van goet recht, oft anders en waert niemanden moghelic rustelic ende
vredelick in sijn lant te leven (Plantijn 1566, f.A8v)
en
hier moet inne versien zijn, oft daer en sal niemant gerustelijck konnen
23
leven (Verdussen, p.4).
Bij al deze voorbeelden wijkt de tekst van Plantijn 1566 niet significant af van die
van Plantijn 1564 en van de Noordnederlandse volksboeken. Ook hier ligt de
oorsprong dus waarschijnlijk in de ‘tussenfase’. De aard van de wijdlopigheid in de
gegeven voorbeeldzinnen uit Plantijn 1566 vergroot die waarschijnlijkheid. Deze
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wordt namelijk veroorzaakt, doordat steeds wordt gestreefd naar een zo expliciet
mogelijke beschrijving. Dit is een verschijnsel dat kenmerkend lijkt voor de eerste
fase van de verspreiding van het gedrukte boek. Dan moet een publiek, dat gewend
is aan het beluisteren van literatuur, ertoe gebracht worden om zelf te gaan lezen.
Een van de middelen die daartoe worden aangewend, is het opnemen in de tekst
zelf van informatie die in een luistersituatie wordt overgedragen door mimiek en
23a
stem van de voordrager. Dat leidt bijv. tot nevenschikkingen, herhalingen en
explicitering van redenen zoals die in de geciteerde zinnen uit Plantijn 1566 ook
nog voorkomen.
Dat dit verschijnsel in de druk van Verdussen niet meer voorkomt, kan op twee
manieren worden verklaard. De eerste verklaring is, dat in de loop der tijd
boekgebruikers gewend raken aan ‘het erbij denken’ van verklaringen en het zich
zelf voorstellen van de consequenties van schriftelijke mededelingen en het dan
dus met kortere, minder volledig geëxpliciteerde formuleringen kunnen doen. Een
tweede (tegengestelde) verklaring is, dat het boek van Verdussen voor een
eenvoudiger publiek bedoeld was en dat daarom de zinsbouw werd vereenvoudigd
onder opoffering van een grotere mate van nuancering. Welke verklaring de juiste
is, kan slechts worden uitgemaakt door een nauwkeuriger onderzoek naar het
taalgebruik in verschillende teksttypen van rond 1700.
Een ander element van vereenvoudiging is het uit het verhaal schrijven van
bepaalde figuren van het tweede plan of van delen van een verhaalsegment. Een
voorbeeld van het eerste is al aan de orde geweest, nl. het schrappen van de
kinderen van de apin Rukenau in het kader van haar verdediging van Reynaert (zie
p. 160). Een voorbeeld van het tweede is te vinden in het eerste schatverhaal van
Reynaert. In Reynaerts historie vertelt Reynaert, dat zijn schat verborgen is bij
Kriekepit en hij beschrijft de omgeving daar (rr. 2595-2637). Als de koning twijfelt
aan het bestaan van Kriekepit, laat Reynaert Kuwaert de haas getuigen, dat die
plaats echt bestaat en tijdens die getuigenis beschrijft Kuwaert Kriekepit opnieuw
(rr.2675-91). In de tekst van de volksboeken is de schat verborgen in een verholen
of verloren Dal, dat slechts aangeduid maar niet
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beschreven wordt. De getuigenis van Kuwaert is volledig weggelaten. Dit principe
van vereenvoudiging door weglating wordt overigens niet consequent gehanteerd.
Een derde element van vereenvoudiging betreft herordening van gegevens. De
verhaalstructuur van Reynaerts historie is nl. uitermate complex. Deze structuur
wordt in de volksboeken aanzienlijk vereenvoudigd. Het duidelijkst is dit te
demonstreren aan de ‘Mertijnepisode’. In deze verdedigingsrede van Reynaert,
vertelt hij dat hij wanhopig over de heide zwierf toen hij gehoord had, dat Lapeel
het konijn (in de volksboeken Lampreel) en Corbout de roek (in de volksboeken
Tyselijn) hem beschuldigd hadden voor de koning. Hij beschrijft dan hoe hij zijn oom
Mertijn tegenkomt, die zeven jaar de klerk van de bisschop van Kamerijk was. Mertijn
vraagt, waarom hij zo wanhopig is. Reynaert vertelt hem zijn dilemma. Hij is in de
ban (leugen die hij de koning verteld heeft om niet mee te hoeven gaan naar
Kriekepit, waar de gelogen schat zou zijn) en daarom zou hij naar Rome moeten
gaan, maar wegens de valse aanklachten die bij de koning tegen hem zijn ingediend,
moet hij ook naar het koningshof, anders komen zijn vrouw en kinderen in de
problemen. Nu weet hij niet wat te doen. Mertijn zegt dan, dat hij wel naar Rome
zal gaan en daar via omkoperij zal zorgen, dat Reynaert van de ban verlost zal
worden. Reynaert zelf moet naar het hof van Nobel gaan om zich daar te verdedigen
(rr. 4363-4631).
Dit is een heel slimme manier van verdedigen, omdat Reynaert zichzelf niet
rechtstreeks tegen Corbout en Lapeel richt. Hij heeft zijn versie van de
gebeurtenissen die tot hun aanklachten geleid hebben, via het weergeven van zijn
gesprek met Mertijn. Bovendien verklaart hij via dat gesprek waarom hij niet naar
Rome is vertrokken, terwijl hij in de ban is. Hij heeft zijn vorige leugen zo
‘wegverklaard’. En dat alles zonder zich eenmaal rechtstreeks als beklaagde tegen
de rechter of de aanklagers te richten. Hij vertelt ‘gewoon’ een verhaal.
Hij compliceert bovendien zijn verhaal door de ontmoetingen in de directe rede
weer te geven. Hij speelt de koning dus voor wat er tussen hemzelf en Mertijn
voorviel. En in dat ‘voorspelen’ speelt hij Mertijn weer voor, wat er volgens hem
tussen hemzelf en Cor-
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bout en Lapeel is voorgevallen. Door dat gebruik van directe rede en van
‘flash-back-in-flash-back’-techniek is de Mertijnepisode in Reynaerts historie een
plaats waar het publiek zeer goed moet opletten, anders raakt het de draad kwijt.
De reden van deze vertelwijze is waarschijnlijk de behoefte van de auteur om zijn
25
publiek aan den lijve de kracht van Reynaerts leugens te laten ervaren.
Hoe dit ook zij, de auteurs van latere versies hadden geen behoefte aan een
dergelijke tour de force en zij vereenvoudigden de verhaalstructuur, nl. door de
aanklachten van Corbout en Lapeel te scheiden van de mededelingen over Mertijn.
In de Plantijndrukken en de Noordnederlandse volksboeken verweert Reynaert zich
eerst tegen de aanklachten van Tyselijn en Lampreel. Daarna zegt hij dat hij heel
verdrietig geworden was door deze leugens en dan vertelt hij dat hij zijn oom Marten
de aap ontmoet heeft, die beloofde hem te zullen helpen. In hoofdstuk 23 van
Verdussen komt dezelfde oplossing voor, alleen is Marten veranderd in de keizerlijke
26
adelaar. De verwevenheid van verweer tegen de recente aanklachten en uitleg
waarom hij als banneling aanwezig kan zijn, is dus verdwenen. Bovendien is de
directe rede vervangen door indirecte rede, wat ervoor zorgt, dat veel duidelijker is
wie op welk moment aan het woord is. De verhaalstructuur van de volksboeken is
dus veel eenvoudiger.
Een vergelijkbaar geval betreft de rede van Rukenau (in de volksboeken Albedrijf
geheten). In Reynaerts historie opent Rukenau met een reeks opmerkingen over
rechtspraak en barmhartigheid die leiden tot een lofzang op Reynaert (rr. 4739-4822).
De koning onderbreekt haar met de opmerking dat het maar raar is wat zij zegt,
want het feit dat niemand Reynaert steunt, toont dat hij schuldig is (rr. 4823-44).
Daarop zet Rukenau haar lofrede op Reynaert voort door een voorbeeld te geven
27
van Reynaerts nut als raadgever (de zaak van man versus slang) en daarna pas
komt ze terug op de tegenwerping van de koning (rr. 5078-5225). In de volksboeken
prijst Albedrijf eerst Reynaert, waarbij ze het geval van man en slang behandelt.
28
Dan oppert de koning zijn bezwaar en daarop reageert Albedrijf dan direkt. Opnieuw
krijgt het publiek dus een eenvoudiger structuur voorgeschoteld.
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Het lijkt aantrekkelijk om ook ter verklaring van deze vorm van vereenvoudiging
terug te grijpen op de verschillen tussen een voordrachts- en een leessituatie. Als
de hier besproken redevoeringen uit Reynaerts historie werden voorgedragen, kon
de voordrager door stemverandering, mimiek etc. beurtwisselingen e.d. aangeven
en zo het publiek helpen bij het volgen en interpreteren van het verhaal. In een
leessituatie bestaat die extra hulp niet en daarom was een structurele
vereenvoudiging nodig. Deze verklaring wordt echter geproblematiseerd, doordat
in de prozadruk van Leeu (zie p. 152 en noot 5) de structuur van Reynaerts historie
volledig gehandhaafd is, wat impliceert dat dit type vereenvoudiging niet zonder
meer op de verandering van luister- naar leessituatie terug te voeren is. Misschien
is hier toch eerder te denken aan een langzame verandering van smaak of van
28a
publiek.
Merkwaardigerwijs is één bepaalde mogelijkheid om het verhaal te vereenvoudigen
niet gekozen, nl. het weglaten van nevenepisoden. In Reynaerts historie worden in
het tweede deel regelmatig verhalen verteld door personages aan het hof, die slechts
29
indirect te maken hebben met de hoofdhandeling. Het verhaal zou eenvoudiger
en korter kunnen worden, als die anecdotes geschrapt zouden worden. Reynaerts
leugen over het zenden van een ring, een kam en een spiegel aan het koningspaar
in de juwelenrede bijv. zou niet wezenlijk veranderen, als de versiering van deze
voorwerpen niet beschreven zou worden. Toch wordt de beschrijving daarvan
gehandhaafd, zij het sterk verkort (zie p. 159).
Blijkbaar hechten de respectieve bewerkers er sterk aan om de basisstructuur
en het verloop van het verhaal onaangetast te laten. Gebeurtenissen laten zij vrijwel
niet weg. Als zij ingrijpen, doen ze dat op één bepaalde plaats zonder na te gaan
of hun ingreep soms consequenties heeft voor andere plaatsen in het verhaal. Dat
levert soms ‘fouten’ of voor ons storende inconsequenties op. Zo bijv. bij de kinderen
van de apin. Dat zij geschrapt zijn in de verdediging van Reynaert door Albedrijf is
al vermeld. In alle volksboeken komt echter in de lijst van personages Byteluys, de
Simmen dochter voor. In Plantijn 1566 en Schinckel 1589 is Byteluys een van de
borgen voor Reynaert bij de vaststelling van het duel tussen vos en
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wolf en na het duel wordt bij de beesten die Reynaert komen feliciteren ook genoemd
mijn Vrouwe de Meircatte met haren Sone Byteluys. In Verdussen is de Simme (dus
30
Albedrijf zelf) borg en heeft de feliciterende zoon geen naam.
Andere gevallen die hierop lijken zijn de aanklacht van Isegrim in het begin van
het verhaal en het eerste vertrek van Reynaert uit het hof. In Reynaerts historie
opent Isegrim zijn aanklacht door te vermelden dat Reynaert zijn vrouw verkracht
heeft en zijn kinderen met urine blind gemaakt (rr. 75-87). In Plantijn 1566 luidt de
aanklacht:
Aenmerct de grote misdaet ende onredelicheidt die Reynaert my ende
mijnen wijve gedaen heeft. Hij in nu onlancx geleden tot mijnen huyse
gecomen met fortse ende gheweldt aldaer hy mijn kinderen gevonden
heeft, die hy met sijne urijne so besprengt heeft, dat syer allegader blint
af geworden zijn. (f.A6v)
In Verdussen luidt het begin van de corresponderende frase:
...wilt u mijns ontfermen, straffende de groote boosheydt die Reynaert
my ende de mijne gedaen heeft. (p.3)
In beide teksten wordt de verkrachting niet genoemd. In Plantijn zou zij voor goede
verstaanders nog te lezen kunnen zijn, hoewel waarschijnlijker is, dat het publiek
het blindmaken van de kinderen als de echte aanklacht heeft gezien (een misdaad
t.o.v. Isegrim én zijn vrouw). In Verdussen is van de verkrachting helemaal niets
terug te vinden. Als Grimbaert in deze beide teksten bij zijn verdediging van Reynaert
echter ingaat op de klachten van Isegrim, zegt hij, dat wat Isegrim over Reynaert
en de wolvin zei, zeven jaren geleden gebeurd was, voor hun huwelijk, en nu dus
31
beter verzwegen zou kunnen worden: een niet gedane aanklacht wordt weerlegd.
Als Reynaert in het eerste deel van het verhaal begenadigd is in ruil voor zijn
schat, wil de koning, dat Reynaert met hem mee gaat om deze op te halen. Reynaert
wil dat natuurlijk absoluut niet. In Reynaerts historie zegt hij daarom, dat hij in de
kerkelijke ban is en dat het dus schandelijk voor de koning zou zijn om met hem op
reis
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te gaan (rr. 2715-43). Hij wil naar Rome om uit de ban ontslagen te worden en voor
die reis vraagt hij om schoenen (van Isegrim en diens vrouw) en een tas (uit een
stuk huid van Bruun; vgl. rr. 2848-73). Bij Reynaerts vertrek wil de koning, dat Bellijn
de hofkapelaan een korte dienst voor hem houdt. Bellijn weigert eerst, omdat
Reynaert in de ban is, maar als de koning woedend wordt, geeft hij toe (rr. 2933-73).
Op het eind van het eerste deel van het verhaal gebruikt Reynaert de tas uit de huid
van Bruun om de kop van de door hem vermoorde Kuwaert in te stoppen (rr.
3292-3301).
In Plantijn 1566 zegt Reynaert niet tegen de koning dat hij in de ban is, maar dat
hij op pelgrimage moet gaan. Voor die pelgrimstocht vraagt hij om schoenen en een
kap. Als hij afscheid neemt van de koning, staat er in de tekst:
De Coninck ontboodt Bellijn, ende beval hem, dat hy Reynaert gave
eenen staf, een male, ende dat hy hem oock gave de benedictie. Bellijn
antwoorde den Coninc, dat hijt niet wel doen en dorsste, om dat Reynaert
inden ban was. (f.F2r; vgl. Schinckel 1589 f.C8v)
Na een uitval van de koning geeft Bellijn ook hier toe, en de male [= tas] die Bellijn
32
Renaert dan geeft, wordt gebruikt om de kop van Ruwaert terug te sturen. In het
antwoord van Bellijn aan de koning wordt de ban (die in het voorafgaande gesprek
tussen Reynaert en de koning verdwenen was) alsnog als argument gebruikt. De
in Reynaerts verzoek om een reisuitrusting verdwenen tas wordt door het noemen
33
van de male in het gebod van de koning aan Bellijn opgevangen.
In Verdussen zegt Reynaert, dat hij een verre reis moet gaan maken. Hij vraagt
(en krijgt) schoenen en een kap voor die reis. De passage met Bellijn wordt helemaal
geschrapt. Reynaert krijgt dus ook geen tas. Maar als Bellijn terugkomt aan het hof
na met Reynaert meegeweest te zijn, staat er in de tekst dat de koning: seer
verwondert was, dat Bellijn den Ram met de male wederom quam (p. 33). De ‘fout’
van de niet verwijzende ban wordt dus hersteld ten koste van het creëren van een
niet verwijzende male.
De hier genoemde gevallen betreffen allemaal details. De meeste ingrepen leiden
er daarentegen inderdaad toe, dat het verhaal korter en overzichtelijker wordt.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

168
Een laatste aspect van vereenvoudiging ligt in de manier waarop de betekenis wordt
overgedragen. In Reynaerts historie gebeurde dit op zeer complexe en impliciete
34
wijze. In de volksboeken wordt een expliciete betekenis aangeboden in (ook
typografisch gemarkeerde) Moralen en Bedietsels. Deze geven steeds in korte,
algemeen toepasbare uitspraken commentaar op een verhaaldeel. Het publiek hoeft
niet zelf meer te interpreteren. Het effect hiervan is niet alleen dat de tekst
vereenvoudigd wordt, maar ook dat het didactische karakter van het werk explicieter
35
naar voren komt.

Weglatingen en wijzigingen
De vorige categorieën inhoudelijke ingrepen tasten de betekenis van het verhaal
niet tot nauwelijks aan. Weglatingen en wijzigingen doen dat wel. Enerzijds worden
aspecten van de te bewerken tekst die niet meer begrepen worden, aangepast aan
de situatie van de eigen tijd, anderzijds worden aspecten weggewerkt die niet meer
geapprecieerd worden.
De ingrepen om de tekst aan te passen aan de eigen tijd van bewerker en publiek
zijn vaak klein, maar daarom niet minder aanwezig. Meestal gaat het hier om
aspecten van de rechtsspraak. Enkele voorbeelden: in Reynaerts historie zegt
Isegrim tijdens zijn eerste aanklacht aan het begin van het verhaal, dat Reynaert
beloofd had op de relikwieën te komen zweren dat hij onschuldig was, maar het op
het laatste moment niet deed (rr. 88-95). In Plantijn 1566 weigert hij zich te komen
verantwoorden en in Verdussen wordt dat in verkorte vorm overgenomen (zie p.
161). Een vergelijkbare situatie komt voor aan het begin van het duel tussen Reynaert
en Isegrim. In Reynaerts historie wordt daar verteld, dat beiden een eed zweren op
relikwieën van heiligen, dat zij voor een rechtvaardige zaak vechten (rr. 6908-18).
In Plantijn 1566 (f.K2v) staat uitsluitend: Ende nae dat een yegelic sijnen eedt gedaen
hadde. In Verdussen is dit element volledig verdwenen.
Tenslotte kan in dit verband genoemd worden de wijziging van ban in pelgrimage
en van pelgrimage in reis die hierboven besproken is.
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Men zou in al deze gevallen kunnen opwerpen, dat de oorzaak van de ingreep niet
ligt in de juridische aspecten, maar in de religieuze (zie p. 172 tot 175). Voor
Verdussen zou dit op kunnen gaan, maar voor Plantijn niet. Deze tekst bevat nl.
nog wel degelijk kritische passages ten opzichte van de geestelijkheid, bijv. in het
afhandelen van de pelgrimage van Reynaert (zie p. 167) of in de Mertijnepisode
(zie p. 173). De oorzaak moet dus wel liggen in onbegrip ten opzichte van een
anachronistisch juridisch gebruik of in de wens om de juridische aspecten meer aan
te passen aan de rechtspraak uit de eigen tijd.
Een juridisch aspect dat eveneens is aangepakt, is de wijze waarop Reynaert in
het eerste deel van het verhaal wordt begenadigd en waarop hij daarna zijn schat
aan de koning overdraagt. In Reynaerts historie gebeurt dit in beide gevallen door
het overhandigen van een strootje. Hierachter ligt de middeleeuwse gewoonte om
36
afspraken door een formele, symbolische handeling te bezegelen. Nobel bevestigt
Reynaert door het overhandigen van het strootje in zijn rechten en erkent hem
daarmee opnieuw als baron. Reynaert draagt met het strootje symbolisch zijn schat
over.
In Plantijn 1566 staat nog: Daer na nam de Coninck een stroo vander aerden
ende vergaf Reynaert alle sijn misdaet (f.E6v). De overdracht van de schat is echter
geschrapt. In Verdussen staat alleen nog maar Doen vergaf hem den Coninck alle
sijn misdaeden. De overdracht van de schat komt evenmin voor. Het ritueel van de
‘halming’, dat in Reynaerts historie nog wordt aangeduid en door het publiek van
die tekst dus ook begrepen werd, is volledig verdwenen.
37
Een ander juridisch element dat uit de tekst verdwijnt, is de maagschap. In
Reynaerts historie wordt de enkeling voorgesteld als lid van een groep. Hij is
verantwoording verschuldigd aan de groep en de groep is verplicht hem te steunen.
De groep wordt aangeduid met de termen vrienden en magen. In de volksboeken
is dit element verdwenen. Wel komen Reynaerts magen of zijn vrienden nog voor,
maar het gebruik van de termen is weinig precies en alle passages uit Reynaerts
historie waar theoretische uitspraken gedaan worden over de rol van vriendschap
(bijv. in de rede van Reynaert over zijn ontmoeting met Mertijn; cf rr. 4418-33 +
4536-4609) of over
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de betekenis van het geslacht, de groep, voor de enkeling (bijv. Reynaerts gesprek
met Grimbeert voor hij de tweede maal naar het hof komt; cf. 3880-3911), zijn
volledig geschrapt. In dit verband is ook significant, dat in Reynaerts historie de
koning de misdaden van Reynaerts vader betrekt in zijn begenadiging via de ‘halming’
(de vergeving betreft dus het hele geslacht), en dat dit element in de volksboeken
verdwenen is. Het is duidelijk, dat de enkeling daarin niet langer met name als
groepslid wordt gezien.
Uit deze voorbeelden blijkt, dat het beeld van het recht altijd via abstrahering
wordt aangepast. Dat bijv. een beklaagde voor de rechter moet verschijnen, of dat
een rechtszaak met een uitspraak moet eindigen, behoeft geen nadere toelichting.
Als nu de specifieke procedures, waarmee dergelijke onderdelen van een proces
worden afgehandeld, verdwijnen, blijft een raamwerk over, dat ook in een andere
tijd, met andere juridische gewoonten, begrijpelijk is.
Een laatste punt dat in dit verband vermelding verdient, is dat de juridische
terminologie op allerlei plaatsen veranderd is en dat in de nieuwe terminologie een
duidelijke Franse invloed aanwijsbaar is, getuige termen als compareren, justitie
doen, commandement, ambassaetschap en zinnen als: de sententie die teghen
38
hem gewesen was, moest ter executie ghestelt worden. Deze Franse invloed is
aanwijsbaar in alle typen volksboeken en stamt dus waarschijnlijk uit de ‘tussenfase’.
Het aantal Franse termen in de Noordnederlandse volksboeken is echter kleiner
dan in de Plantijndrukken of de Zuidnederlandse drukken. Wij zijn op deze kwestie
niet diep genoeg ingegaan om een verklaring te kunnen suggereren.
Uit de relatief kleine omvang van deze ingrepen blijkt opnieuw dat de bewerkers
proberen hun voorbeeld zo weinig mogelijk aan te tasten. Anderzijds echter blijkt,
dat zij wel degelijk onduidelijkheden en anachronismen (enigszins) uit de tekst
weghalen.
De plaatsen waar de tekst inhoudelijk niet meer geapprecieerd werd, betreffen
met name twee thema's: sexualiteit (die in Reynaerts historie vrijwel altijd met
sadisme of in ieder geval geweld is verbonden) en religie.
Wat de sexualiteit betreft: tweemaal in Reynaerts historie wordt Reynaert ervan
beschuldigd de wolvin verkracht te hebben, een-
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maal aan het begin, eenmaal kort voor het duel. Dat de eerste aanklacht in de
volksboeken geschrapt is (maar zonder dat daar alle consequenties uit werden
getrokken), is al aangestipt. De tweede maal luidt de aanklacht, dat Reynaert de
wolvin met haar staart in het ijs liet vastvriezen onder het voorwendsel dat ze door
hem in een wak te steken veel vis kon vangen. Toen ze niet meer wegkon,
verkrachtte hij haar (rr. 6264-96). In de volksboeken is het vastvriezen gehandhaafd,
maar dit wordt gepresenteerd als een van de bewijzen van de boosaardigheid van
39
Reynaert. Van verkrachting is geen sprake meer.
Als Tybeert in Reynaerts historie in de strik gevangen zit en afgeranseld wordt,
springt hij een priester tussen zijn benen en scheurt hem een van zijn teelballen af
(rr. 1275-88). In de volksboeken wordt een niet nader bepaalde man van zijn neus
40
beroofd.
Tijdens het duel grijpt Reynaert Isegrim bij zijn geslachtsdelen en knijpt hem daar
zo hard dat hij bloed spuwt en flauw valt (rr. 7335-54). In Plantijn 1566 wordt dit als
volgt weergegeven:
Reynaert stack al properlick sijn een hant achter Isengrin ende grepen
met sijn ghemachte [= geslachtsdelen] ende trocker hem wel soo rouwelic
mede, dat hyen [= hij hem] van pijnen dede pissen ende bloet
spouwen...(f.K4v).
In Verdussen wordt dit:
...stack Reynaert properlijck sijnen poodt onder Isegrims buyck ende
greep hem daer ende neep hem soo seer, dat hij hem van pijne dede
bloet spouwen. (p. 61)
In het laatste geval is het sexuele aspect dus niet geheel verdwenen, maar het
wordt slechts impliciet aangeduid.
Het schrappen van het pissen wijst in de richting van nog een taboe, nl. op
lichamelijke uitscheidingen. De Tybaertpassage wijst ook in die richting. Na de
verminking door Tybaert van een man, spreekt Reynaert namelijk ‘troostende’
woorden tot diens vrouw. In Reynaerts historie zegt hij, in aansluiting op het verlies
van een teelbal, dat de paap ook met één teelbal nog wel het minnespel kan spelen.
In Schinckel 1589 zegt Reynaert na het verlies van de neus:
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Swijcht Vrouwe, en heeft uwen man genen nuese, so en sal hy niet riecken als ghy
u achter poorte open doet (f.B5v). Plantijn 1566 heeft hier: Swijcht vrouwe, ist dat
uwen man gheenen neuse en heeft, gheen quade lochten noch gheenderhande
stanck en sullen hem mogen hinderen (f. D1r). Verdussen laat Reynaert hier
helemaal niets zeggen. Een laatste geval in dezelfde sfeer is het feit, dat in Reynaerts
historie een aantal malen van een dier gezegd wordt, dat het heeft gezweet en dat
al die passages op één na in de volksboeken verdwenen zijn.
Waarschijnlijk hangen het verdoezelen of verwijderen van de sexuele elementen
samen met het wegwerken van het scatologische. Vanaf het eind van de
middeleeuwen komt namelijk een proces van individualisering en privatisering op
41
gang. Dit is een gevolg van een streven van de hogere kringen om zich te
onderscheiden van het lagere volk door het tonen van een grotere beschaving. Dit
gebeurt in eerste instantie op geestelijk niveau, met name via affectbeheersing
(bezonnen spreken, niet openlijk heftige gevoelens tonen etc.), maar het werkt ook
door op het lichamelijke vlak. Bepaalde lichamelijke zaken, die voorheen best in het
openbaar konden geschieden of waar men zich niet voor schaamde, worden
langzamerhand zaken die men in afzondering verricht. Voorbeelden van de
privatisering op lichamelijk vlak zijn sexuele handelingen of het doen van iemands
behoeften. In de loop van de eeuwen gaan steeds meer maatschappelijke lagen dit
‘geprivatiseerde gedrag’ vertonen. Dit wordt in de Reynaertteksten weerspiegeld,
omdat de hier gesignaleerde tendens in Verdussen sterker is dan in de oudere typen
42
volksboeken. Deze relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en tekstuele
verschijnselen zou een bredere behandeling verdienen, dan wij hier kunnen geven.
Verreweg de grootste groep ingrepen in de tekst van Verdussen betreffen
religieuze zaken. De reden hiervoor is evident. Het verhaal stond op de Index en
wilde het weer voor publikatie geschikt worden, dan moest de kerkelijk censor ervan
overtuigd worden, dat de tekst niet meer schadelijk was. Kritiek op geestelijkheid
of spot met religieuze zaken was dan natuurlijk levensgevaarlijk. De tekst is op dit
punt dan ook uiterst zorgvuldig bewerkt.
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Reynaert biecht in Reynaerts historie driemaal (tweemaal op weg naar het hof tegen
43
Grimbeert, en eenmaal in het openbaar als hij ter dood is veroordeeld). In
Verdussen geeft Reynaert driemaal als motief voor zijn opsomming van eigen
misdaden, dat hij niet wil dan een ander dier beschuldigd zal worden van iets dat
hijzelf gedaan heeft. Alle priesters uit Reynaerts historie zijn in Verdussen verdwenen.
In Plantijn 1566 waren ook alle menselijke priesters al veranderd in niet nader
omschreven mannen, maar in die tekst was Mertijn, die in Reynaerts historie
bisschopsklerk is, nog een priester evenals Bellijn de ram.
De wijze waarop hun beider priesterlijke waardigheid in Verdussen is weggewerkt
en welke effecten dat teweeg heeft gebracht, is hierboven al beschreven (zie p. 164
en p. 167). De Mertijnepisode verdient echter nog nadere beschouwing. In Reynaerts
historie is dit de plaats waar de meest bijtende kritiek op de geestelijkheid wordt
geformuleerd. Mertijn belooft Reynaert, dat hij naar Rome zal gaan om hem via
omkoperij en vriendjespolitiek van de ban te verlossen. Hij belooft hem ook, dat hij
44
een interdict zal laten afkondigen over het rijk van Nobel als Reynaert niet
onschuldig wordt verklaard. Mertijn kan die belofte doen, omdat de paus oud is en
45
kardinaal ‘Valuta’ alle macht in handen heeft. Zijn maîtresse is een nicht van Mertijn
en via haar kan hij gedaan krijgen wat hij maar wil. Genadeloos wordt hier getoond
hoe religieuze zaken hulpmiddelen worden in een meedogenloze en egoïstische
machtspolitiek.
46
In Plantijn 1566 is de kern van Mertijns woorden nog aanwezig. Mertijn spreekt
ook hier over omkoperij, maar wil deze bedrijven inden Hove, wat suggereert dat
47
het hier om het hof van Lion gaat. Ook zegt Mertijn dat hij voor Reynaert naar
Rome zal gaan en voor hem bij de paus vergiffenis van zonden en ontslag uit de
ban zal bewerken. De middelen waarmee hij dat wil doen, worden niet gespecificeerd.
De kritiek is dus afgezwakt en van richting veranderd. In Reynaerts historie staat
het pauselijk hof in het brandpunt, in Plantijn gaat het er veel meer om, dat een
geestelijke aan omkoperij kan doen en met een zeker dedain kan spreken over het
elimineren van religieuze strafmaatregelen. In Verdussen blijft van
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deze passage niets over dan Reynaerts ontmoeting met de keizerlijke adelaar (zie
p. 164).
Een vergelijkbare, minder verstrekkende ingreep is de al genoemde verandering
van ban in pelgrimage in reis. In Reynaerts historie is Reynaert in de kerkelijke ban,
in de Plantijndrukken en de noordelijke volksboeken is hij door de dieren om zijn
slechtheid in de ban gedaan, in Verdussen is Reynaert zo slecht dat de dieren
48
altemael mijn doodt gesworen hebben. Daarbij sluit de belofte aan, die Reynaert
aan Ysegrim doet, wanneer hij tijdens hun duel in verslagen positie ligt. In Reynaerts
historie zal hij voor Ysegrim naar Jerusalem gaan op pelgrimstocht en Ysegrim
bovendien de opbrengst van alle kloosters in het H. Land als inkomsten bezorgen
(rr. 7183-88). In de Plantijndrukken en Schinckel 1589 zal hij aflaten gaan halen in
49
Rome en Santiago, in Verdussen is de hele passage geschrapt. Verder verdient
de wijze waarop Reynaert Cantecleer een valse veiligheid voorspiegelt hier
vermelding. In Reynaerts historie (en ook nog in Plantijn 1566), zegt hij dat hij
kluizenaar is geworden en geen vlees meer eet. In Verdussen zegt hij, dat hij een
50
verre reis gaat maken (alweer...). Tenslotte: in Reynaerts historie belooft Reynaert
aan Kuwaert, dat hij hem het credo zal leren en hem een goed kapelaan zal maken
(rr. 150-151). Dit is in Plantijn 1566 (f.A3v) nog aanwezig, maar in Verdussen staat:
Hy beloofde Ruwaert dat hy hem soude leeren singen een Liedeken daer mede hy
de Hase winden (als hy van haer ghejaeght wordt) soude doen stille staen (p. 4).
Dit proces van schrapping of omwerking heeft niet alleen betrekking op kerkelijke
bedienaren en officiële kerkelijke zaken, maar werkt door in allerlei kleinigheden,
inclusief verwijzingen naar magie of bijgeloof. Zo vertelt Reynaert in Reynaerts
historie bij de beschrijving van de ring in zijn juwelenrede ook over de reis van Seth
51
naar het paradijs (rr. 5346-49). In Plantijn 1566 (f.H5v-H6r) staat daar nog een
verwijzing naar, in Verdussen is van deze verwijzing naar de apocriefe bijbelboeken
niets meer terug te vinden. In Reynaerts historie, de Plantijndrukken en Schinckel
1589 ontmoet Tybeert onderweg naar Reynaert een ‘St. Maartensvogel’. Hij wil dat
deze hem rechts voorbij vliegt, als teken van voorspoed, maar de vogel passeert
hem links en dat ziet Tybeert als een slecht voorte-
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ken. In Verdussen is de hele ontmoeting eenvoudig verdwenen. Voor het duel
spreekt de apin in Reynaerts historie, in de Plantijndrukken en in Schinckel 1589
53
een toverspreuk over Reynaert uit. Ook deze is in Verdussen weg.
Een vergelijkbare, zeer interessante plaats is het begin van de juwelenrede. Daar
zegt Reynaert, dat hij uiterst treurig is, dat deze schatten verdwenen zijn. De apin
troost hem en zegt, dat de dieven ervan door toverkracht (van een goede bekende)
wel opgespoord zullen worden. Reynaert spreekt dat tegen. In Verdussen wordt
dan in de reactie van Reynaert de volgende opmerking toegevoegd (!): Neen
Moeye...ten is niet goddelijck met swerte konsten om te gaen ende den duyvel raedt
te vraeghen (p. 47).
Toch is het religieuze niet volstrekt verdwenen uit de tekst van Verdussen. God
wordt aangeroepen in verzuchtingen of lofprijzingen en ook de duivel wordt wel
genoemd, zoals hierboven en in de vervloeking die de vrouw van Isegrim over
Reynaert uitspreekt, als deze zegt dat hij haar schoenen tot haar eer zal dragen:
Gaet henen....ghy valschen verrader, den duyvel moet u soo wel gheleyden, dat
ghy nimmermeer weder en keert (p. 30). Deze verwijzingen naar God en de duivel
zijn overigens zorgvuldig overwogen, want bijv. de uitspraak Godt helpt de stercste,
die in Plantijn 1566 (f.D7v) wordt gedaan als Reynaert ter dood wordt veroordeeld,
is in Verdussen geschrapt. Hetzelfde geldt voor de magie: deze is in alle ‘reële’
gevallen weggewerkt, maar gehandhaafd in een leugenverhaal, nl. wanneer Reynaert
Ruwaert wijsmaakt dat hij hem een liedje kan leren om de hazewinden te laten
stilstaan.

Besluit
Uit het bovenstaande wordt duidelijk, dat de wijzigingen in de Reynaerttraditie na
de prozadruk zich in twee fasen voltrokken hebben, eerst in de ‘tussenfase’ en
vervolgens in het begin van de Zuidnederlandse volksboektraditie. Die twee fasen
vertonen echter duidelijke overeenkomsten. Tweemaal wordt het verhaal verkort,
vereenvoudigd, algemener en ‘beschaafder’ gemaakt.
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Reynaerts historie was een verhaal met een zeer complexe structuur en een zeer
negatieve boodschap, die ook nog eens sterk betrokken was op het hofleven. In de
volksboektraditie wordt de structuur vereenvoudigd, doordat het verhaal meer lineair
wordt verteld, de rol van de directe rede wordt teruggedrongen en de tekst in visueel
onderscheiden delen wordt verdeeld. Het verhaal wordt gezuiverd van al te heftige
kritiek en van sexuele en sadistische elementen. De boodschap wordt algemener
en krijgt meer nadruk, in die zin, dat deze typografisch apart (in Moralen en
Bedietsels) wordt weergegeven. Dit laatste heeft consequenties voor de strekking,
54
maar omdat we daar elders dieper op zijn ingegaan, willen we hier afsluiten met
enkele opmerkingen over de bewerkingstechniek zelf.
Op de eerste plaats zouden we willen suggereren, dat het feit dat de traditie in
de Noord- en de Zuidnederlandse volksboeken zo sterk is, verklaard zou kunnen
worden doordat de tekst van het verhaal al vereenvoudigd en algemeen gemaakt
was. Als eenmaal het verhaal is teruggebracht tot een ‘rudimentaire structuur’ en
als de betekenis eenmaal geformuleerd is in zeer algemene termen, dan kan de
tekst heel lang mee, omdat een zich wijzigende sociale of culturele horizon van het
publiek in de tekst niets meer vindt dat onbegrip of tegenstand oproept. Er was iets
heel ingrijpends, zoals het conflict reformatie - contra-reformatie, nodig om de
overgang van de verhaalversie uit de ‘tussenfase’ naar de Zuidnederlandse versie
te bewerkstelligen. Een maatschappelijk verschijnsel van een dergelijke kracht deed
zich daarna enkele eeuwen lang in Noord noch Zuid meer voor.
Op de tweede plaats zouden we willen aangeven, dat volgens ons dit onderzoek
aangevuld zou moeten worden en wel met onderzoek naar bewerkingstechniek in
volksboeken uit andere stofcomplexen en naar bewerkingstechniek in de 19e en
20e eeuwse Reynaertbewerkingen. Het eerste zou duidelijk kunnen maken of
bepaalde bewerkingstechnieken kenmerkend zijn voor het fenomeen volksboek, of
dat daarentegen bepaalde typen verhaal elk op hun eigen wijze werden aangepast.
We noemen het tweede, omdat een globale verkenning ons de indruk heeft gegeven,
dat de bewerkingstechniek in latere Reynaertteksten eigenlijk niet principieel
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verschilt van die in de volksboeken. Ook in moderne Reynaertversies worden veel
ingrepen op één plaats gedaan en worden de consequenties daaruit voor andere
plaatsen niet altijd getrokken. Die moderne versies bewerkten echter lang niet
allemaal getrouw, ze zijn niet allemaal belerend en ze hebben ook niet meer allemaal
dezelfde strekking. Integendeel zelfs. Ze gaan ook meestal om de volksboektraditie
heen rechtstreeks terug op de middeleeuwse originelen. In hoeverre dan toch nog
van constanten in de bewerkingstechniek gesproken mag worden, verdient een
eigen onderzoek:
Want men vijnt nu meer Reynaerd,
Al en hebben sy geen rode baerd,
55
Dan men ye dede hier te voren.
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M.A. Schenkeveld-van der Dussen
Het probleem van de goddelijke inspiratie bij christen-dichters in
de 16de en 17de eeuw
Wanneer in de Renaissance de bezinning op aard en functie van de poëzie
hernieuwd aan de orde wordt gesteld, onder de indruk van de herontdekking van
Plato and Aristoteles, duurt het niet lang of men gaat dezelfde problemen ook
doordenken vanuit het christelijke gezichtspunt. Voor een deel kan men zich dan
aansluiten bij klassiek gedachtengoed, voor een belangrijk deel moet men er ook
1
tegen polemiseren. Athene en Jerusalem worden als tegenpolen beschouwd.
Een centrale vraag is daarbij hoe het begrip ‘inspiratie’ opgevat dient te worden.
In Plato's denken over de waarde van de poëzie had dat een belangrijke plaats
ingenomen en in het Neoplatonisme van de Renaissance was aan de goddelijke
inspiratie van de dichter zo mogelijk nog meer betekenis toegekend.
In zijn dialoog ‘Ion’ had Plato Socrates laten spreken over het geënthousiasmeerd
zijn van de dichters. Ze zijn geen dichter op grond van hun techniek maar omdat
een god in hen werkt. In de ‘Phaedrus’ komt hij op die gedachte terug als hij typen
van waanzin, furor, bespreekt. Een van die typen is de musische waanzin die een
dichter pas echt dichter maakt. Plato waardeert die furor poeticus overigens zeer
genuanceerd. Met name in de ‘Ion’ kijkt hij zelfs nogal ironisch tegen die dichterlijke
waanzin aan.
Maar wanneer men in de Renaissance zijn gedachten hierover gaat duiden, heeft
men voor de ironie weinig oog en worden al zijn uitlatingen als diepe ernst
beschouwd. Inderdaad, de dichter is een door God geïnspireerde, meer dan welke
andere kunstenaar ook staat hij in direct contact met de godheid en daarom is ook
de poëzie als de hoogste kunst te beschouwen.
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Er waren andere teksten uit de Oudheid die deze zienswijze konden ondersteunen.
Ovidius beschreef de inspiratie in een versregel die steeds maar weer aangehaald
2
en verwerkt is: Est Deus in nobis, agitante calescimus illo. Ook de zelf
weinig-dichterlijke Cicero had de gedachte verwoord dat de dichter door een
3
goddelijke geest wordt aangeblazen. Het had uiteraard ook met die geïnspireerdheid
van de poëzie te maken dat de klassieke dichters aan het begin van hun werk de
muzen aanriepen om kracht en bijstand.
Bernard Weinberg doet uitvoerig verslag van de diepgaande discussie over het
4
onderwerp in het Italië van de Renaissance. Het was natuurlijk ook een nogal
problematische zaak. Dezelfde Plato immers die betoogd had dat de dichter door
de godheid werd bezield, heeft de poëzie ook scherp aangevallen en haar zelfs uit
zijn ideale republiek geweerd, irrationeel als ze was. En wie zich hierin ging
verdiepen, stuitte uiteraard op een innerlijke tegenspraak. Als de poëzie goddelijk
geïnspireerd is, hoe kan ze dan tegelijk leugenachtig wezen en afbreuk aan de
eerbied voor de goden doen?
En zo tekenen zich partijen af. Er zijn theoretici die het uit alle macht voor die
geïnspireerde poëzie blijven opnemen: poëzie komt van God en eert de deugd en
moet God dienen. En recht daartegenover staan de theoretici die afstand doen van
die claim van de geïnspireerdheid van de poëzie. Een bekend vertegenwoordiger
van die groep is Castelvetro, die een wel heel kras standpunt inneemt: Iedereen
weet wel dat poëzie niets met muzen enzovoorts te maken heeft, maar de dichters
wenden dat alleen voor om zichzelf te verheffen. Dichters doen er verstandig aan
om alleen dan de muzen aan te roepen wanneer ze iets gaan schrijven waarvan
ondeskundigen menen dat het echt een bovenmenselijke taak is. Zo kan men indruk
maken op het onwetende publiek.
Anderen denken in een andere richting. Zij zien de furor als iets menselijks, bijv.
Lorenzo Giacomini die haar in verband met de humeurenleer brengt. Verhitte geesten
leveren furor op. Zo men wil, kan men dat goddelijk noemen, want het heeft te maken
met de goddelijke natuur, maar het is wel iets heel anders dan een echte inblazing
die God aan dichters schenkt op bepaalde momenten in

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

184
hun leven. Hier wordt dus meer nadruk gelegd op ingenium dan op inspiratie.
Nog weer een andere groep blijft de platonische goddelijke geïnspireerdheid van
poëzie erkennen, maar stelt er vragen bij. Wat kan daar eigenlijk mee bedoeld zijn,
wanneer een heidense schrijver het erover heeft dat een god hem bezielt? En wat
moet een christen daarmee? Weinberg laat zien dat dergelijke stemmen in de tweede
helft van de 16de eeuw luider worden. De contrareformatorische houding t.o.v. de
literatuur gaat aan de gebruiksmogelijkheden van poëzie sterke beperkingen
opleggen. Hij ziet hier de wens achter om te wedijveren met het strakke puritanisme
van de kerken van de Hervorming, ja zelfs om dat te overtreffen.
Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Er zijn theoretici die erkennen dat God
ook in de heidenen gewerkt heeft. Er zijn in heidense dichters goede passages te
vinden, bijvoorbeeld waar goede morele instructie gegeven wordt of waar het bestaan
van één God wordt bepleit. God heeft dan met zijn ‘gemene genade’ ook de heidenen
willen leren. Maar, zo zeggen anderen, in het licht van de openbaring van Christus,
moeten we die periode nu achter ons laten en ons uitsluitend bezig houden met dat
volle licht, en zo wordt het dus de taak van de poëzie de christelijke waarheden te
verkondigen, de mens te stichten en God te eren. Wat echter opvalt is dat in deze
context vooral over het ingenium wordt gesproken, het door God geschonken talent
dat tot Zijn eer en tot lering van de mensheid gebruikt dient te worden, en dat de
5
directe goddelijke inspiratie op de achtergrond blijft.
6
Ook in Frankrijk hield men zich met het probleem bezig. De poëzie van de Pléiade,
die men licht als heidens kon beschouwen, riep verzet op, bij calvinisten maar ook
bij katholieken. Een van de hier gekozen oplossingen was die waarbij aan een van
de muzen, Urania, de hemelse, een christelijk-inspiratieve rol werd toegekend. Van
haar vereerders was Du Bartas niet de eerste, maar wel de belangrijkste. In zijn
bekende gedicht ‘Uranie ou la Muse céleste’ beschrijft hij hoe Urania hem verscheen
in zijn jeugd, toen hij nog de profane onderwerpen van de poëzie bezong, de lof
van vorsten en Cupido, en hem toen zijn nieuwe onderwerp gaf: de
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geheimen van de natuur ontraadselen ter ere Gods. Het geheimenis van de poëzie
is bij Du Bartas minstens zo groot als bij Ronsard. Ook bij hem is er van een
goddelijke gave sprake, een genade zelfs, maar dat is nu geheel verchristelijkt.
Voor de situatie in de Nederlanden kies ik mijn uitgangspunt in de rederijkersperiode.
Daar was men vertrouwd met de gedachte van een relatie tussen God en de kunst
van het woord. Roose heeft belangrijke artikelen gewijd aan de rederijkerspoetica
7
en daarbij juist ook aan dit probleem aandacht geschonken. Kamers heten naar
de Heilige Geest en in verschillende teksten wordt verwoord dat retorica een gave
van de Geest is. Misschien wel de bekendste plaats is die uit Mariken van
Nieumeghen waar Mariken het zegt:
Maer rethorijcke es boven al te prisene;
Tes een gave vanden heylighen gheeste.

Heeft ze het hier nu over een soort inspiratiebegrip of bedoelt ze dat sommige
mensen van God een bepaalde gave hebben gekregen die hen tot retoriseren in
staat stelt, ingenium dus? Mij lijkt de laatste uitleg het meest voor de hand liggend.
Maar de andere mogelijkheid bestaat ook. Roose heeft de bijdragen van de kamers
geanalyseerd die in 1561 antwoord moesten geven op de vraag: ‘Dwelc den mensche
allermeest tot consten verwect’. De Antwerpse kamer met als woordvoerder niemand
minder dan Cornelis van Ghistele geeft als antwoord: de Geest Gods, onder
verwijzing naar, ‘Est Deus in nobis, agitante calescimus illo’. Zo'n formulering duidt
op een inspiratie-gedachte.
Op dit type gedachten werd teruggegrepen door de vroegrenaissancistische
dichter Roemer Visscher, lid van de Amsterdamse kamer ‘In liefde bloeiende’ en in
meer dan een opzicht een buitenbeentje in de literaire wereld. Hij deed mee met
de nieuwe beweging maar dan wel op zijn eigen manier. Als typisch
vertegenwoordiger van een ‘niet-idealistische poetica’ houdt hij zich verre van
hoogdravende uitspraken over goddelijk-geïnspireerde poëzie. Het eerste boek van
de ‘Quicken’ begint heel programmatisch:
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De hobbollighe Poeten roepen om de Musen
Datse haer verstant souden comen vercloecken,
Maer sy comen tot onsent uyt alle buerhuysen,
En eten mijn kaerssen, papier en boecken:
God schen de Muysen, ick moetse vloecken,
Met al die 't fenijn hier uyt suycken als padden:
8
Ick woud' datse de buyck vol Muysen hadden.

Het wekt dan verbazing dat hij ook een gedicht geschreven heeft, 'tLof van Rethorica,
9
waarin hij heel anders over de poëzie lijkt te schrijven. Hij roept Mnemosyne, de
moeder van de muzen aan:
Comt nu Mnemosine met u Dochteren al,
Vanden Berch Parnasso in dit soete dal,
Besp[r]oeyt my uyt de Fonteyn van Pegaso ghetreden
Stuwt onder mijn penne woordekens soet.

Maar ik geloof een addertje onder het gras te zien. Niet voor niets heeft Roemer
aangekondigd dat hij de Retorica ging ‘loven Rhetorijckelijck’. Dit is niet zijn gewone
manier van schrijven. En zo wantrouw ik hem ook in andere passages, zoals deze:
Meest alle Propheten, daer men of leest of hoort,
Brachten onder desen schijn de kern van Gods Woort,
Deur een sonderlinghen in-val van den rasenden Gheest:
Sulcx deden de Poeten, en de Rethorijckers doent noch,
Daer in ist eensdeels een volcxken doch,
Die daer zijn, sullen comen, en hebben gheweest.

De ruimte ontbreekt om mijn interpretatie-voorstel hier nader toe te lichten, maar ik
meen dat deze lof van de retorica als een paradoxaal lofdicht beschouwd moet
10
worden. Haar prijzen is een dubieuze zaak. De passage is er een kras voorbeeld
van hoe iemand, naar ik aanneem met de zuiverste bedoelingen, heel hardhandig
de spot durft drijven met de gedachte van de goddelijke inspiratie.
Ook buiten het officiële literaire wereldje moest over deze zaken nagedacht worden,
weer vanuit een ander perspectief.
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In verband met de schriftuurlijke liedekens uit doperse kring wordt omtrent de
merkwaardige figuur van Zoetje Gerrits die blind was en niet kon lezen, de opmerking
gemaakt: ‘Nochtans heeft ze God met hoog ende wonderlijk verstand verlicht ende
begaafd in zijn Heilig Woord [...] als gij kont verstaan ende merken aan deze
11
navolgende liedekens’.
In deze context wordt een relatie gelegd tussen de gave van de Heilige Geest en
de stichtelijke, bijbelse inhoud van het gedicht. Enigszins in het verlengde van, zij
het natuurlijk niet op het niveau van de geïnspireerdheid van de H. Schrift door de
Geest Gods vindt de inspiratie van de vrome christen-dichter plaats. Zoiets vindt
men ook terug in de discussie tussen dopersen en calvinisten over de manier waarop
men de bijbel voor zijn poëzie mag gebruiken. De calvinisten stonden alleen berijming
van gehele bijbelgedeelten toe, waarbij men dan zo dicht mogelijk bij de grondtekst
diende te blijven. De dopersen stelden hun schriftuurlijke liedekens als een soort
mozaïek samen waarbij men losse teksten als steentjes kon hanteren. Van zulke
teksten zegt Lenaert Cock dan: ‘En het mogen alzulke liedekens Christelijke Psalmen
12
genoemd worden, gezongen door Zijnen Geest’.
Maar ook in die kringen werd het ook wel zo geformuleerd dat het dichten eerder
met het menselijk ingenium te maken heeft, en dat dan gezien als gave Gods. Zo
heeft Hans de Ries het over, ‘die kleine gave, die mij de Here uut genaden beneven
13
andere gegeven heeft’ en daardoor heeft hij zijn Liedboek kunnen schrijven. En
Marnix schrijft in het voorwoord van zijn voor de gemeentezang bedoelde
psalmberijming: ‘Maer soo de Gheest des Heeren ons oock wat heeft verleent, van
syn menigerley gaven, die selve willen wy (sonder niemants nadeel) der gemeynte
14
Godes gerne ende mildelijck hebben medegedeylt.’
We vinden dus steeds tweeërlei verband tussen God en het gedicht. Er is de
inspiratie wat de inhoud betreft: de Geest leert de dichter wat hij moet zeggen.
Daarnaast is er het besef dat God sommige mensen de gave van de dichtkunst
geschonken heeft, een gave die ze tot zijn eer, in dienst van de gemeente moeten
gebruiken.
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De vraag is nu of de denkers en dichters die zich bezonnen op het belang van poëzie
ook de mogelijkheid zagen van een echtpoëticale inspiratie, maar dan verchristelijkt.
Die gedachte ontbreekt in deze vrome kringen, vermoedelijk door een zekere
bescheidenheid en schroom. Via de inspiratiegedachte van de Schrift kan men zich
wel indenken dat de Geest voortgaat mensen gaven te schenken, zodat ze op een
goede manier over God en godsdienst kunnen spreken. Maar het gaat deze vromen
te ver het direct aan de Geest toe te schrijven dat een mens dat kunstvol kan. Dan
kiest men liever de formulering van het ingeschapen talent. Van een directe
goddelijke inspiratie op het moment van schrijven hoort men niet. Zo hoog staat de
kunst ook niet en Zoetje Gerrits heeft niet de pretenties van een kunstenares maar
is iemand, die stichtelijk en begrijpelijk over God kan zingen.
Deze sobere manier van denken over de kunst ligt ook helemaal in de lijn van
Calvijn. Bij de hervormer is geen uitgewerkte poetica te vinden, maar de teneur van
de terloopse opmerkingen die hij over de kunst maakt, is dat ze behoort tot het
gebied van de aardse gaven die ons door de Heilige Geest geschonken zijn, niet
meer en niet minder dan wetenschap en techniek. De dichterlijke gave als zodanig
heeft bij Calvijn geen streepje voor boven andere menselijke mogelijkheden. IJdel
is iedere kunst zonder de kennis Gods. En die kennis van God is een genadegave
15
die aan de gelovigen en niet speciaal aan de kunstenaars onder hen wordt gegeven.
Maar Calvijn is uiteraard niet degene naar wie zij die het nieuwe licht van de kunst
over de Nederlanden willen doen opgaan, in de eerste plaats kijken. Zelfs niet zijn
volgeling jonker Jan vander Noot, wiens oudste bundel, Het Bosken, verscheen
toen de dichter als balling in Londen vertoefde, verjaagd uit Antwerpen toen een
calvinistische opstand, waarbij hij als een van de leidende figuren betrokken was,
was mislukt.
Typerend voor zijn opvattingen is een passage uit de opdracht van zijn Lofsang
van Braband (1580). Die tekst dateert uit de periode dat Vander Noot weer op weg
naar Antwerpen was na zijn elfjarige ballingschap, nog wel calvinist, zij het minder
16
uitgesproken dan vroeger.
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In het voetspoor van Horatius verklaart de dichter dat andere mensen hun zinnen
op wat anders gezet kunnen hebben, maar dat hij dichter is: ‘hebb’ alleenelijck ende
bovenal, van mijnder ieughdet ane, een sunderlijc behaghen ghehadt tot de
hemelsche cunste die Godt deur Phoebum ende voirdts deur de bequame gracie
17
der neghen Musen, stort in t'vreedsaem herte der Godlijker Poëten'.
Het woord storten in deze passage duidt op een inspiratiebegrip, maar het gegeven
dat daar in één adem aan wordt toegevoegd dat hij zich van zijn jeugd af aan tot
die hemelse kunst aangetrokken heeft gevoeld, lijkt dan toch weer meer in de richting
van een ingenium-gedachte te wijzen, evenals de ‘ingheboorne gheneghentheyt’
van enkele regels verder.
Maar wat in de formulering nog meer frappeert, is de manier waarop Vander Noot
de goddelijke bemoeienis uitdrukt. God stort de hemelse kunst uit via een omweg,
namelijk via Phoebus en de muzen. Wie is die God eigenlijk? Wie uitgaat van
Phoebus en de muzen, moet aan Jupiter Optimus Maximus denken, maar de hele
context van dit stuk wijst toch veeleer op de chistelijke God. De mens werkt, zo staat
even eerder in de tekst - en dat klinkt goed calvinistisch - ter ere Gods, God de
Heere, staat er met zoveel woorden. Hier lijkt het dus te gaan om de christelijke
God, die Phoebus en de muzen gebruikt. Passages als deze zijn geen uitzondering
in Vander Noots werk, en de vraag om welke God het dan eigenlijk gaat, kan vaker
aan de orde komen.
Een mooi voorbeeld is het begin van de Ode die opgedragen is aan aartshertog
18
Matthias, eveneens uit 1580.
Ick wil ter eeren Godts mijn dicht en werck beginnen,
Na dat hy is, myn hoop', mijn troost, mijn cracht:
Die mynen geest altijdt, mijn verstandt en mijn sinnen
Med sijnen gheest, verheughedt dagh en nacht.

Het lijkt een psalm en het vervolg is dan weer verrassend:
Aldergrootste, alderbest' wordt Iupiter gheheeten,
Want hijt al voedt, cleedt ende troost, dat daer leefdt.
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En dan direct daarop een paar regels die precies dezelfde gedachte vertolken als
het eerste citaat uit de Lofsang van Braband:
Hy ist oock die syn cracht, en ver-borghen secreten
Den Delien leerdt, en te kennen gheefdt.

Ook de muzen krijgen de ons nu al bekende rol dat ze Apollo's woorden aan de
dichters doorgeven:
Soo worden dan van Godt de godlijke Poëten
Iverigh, werm, opgeruckt, en verheughdt,
En gaen dan oock Godts lof (als oprechte Profeten
Sonder bedwangh) beschrijven om syn deughdt.

Zoals het hier staat, lijkt het dan trouwens toch weer meer om een momentane
inspiratie te gaan met termen als ijverig, warm, opgetrokken.
Aan het eind van het gedicht hoeft in elk geval aan het christelijk karakter ervan
niet meer getwijfeld te worden gezien het ‘amen’ waarmee de laatste regel begint:
Amen, Godt gheeft dat soo geschieden moet.

Met de formuleringen in dit gedicht en ook in de opdracht voor de ‘Lofsang van
Braband’ grijpt Vander Noot terug op het voorbeeld van Ronsard die o.a. in zijn Ode
aan Michel de l'Hospital heeft beschreven hoe de muzen van de vader der goden
Jupiter de gave krijgen de dichters te bezielen. Diens gedicht blijft overigens geheel
19
in de sfeer van de mythe.
Vander Noot heeft in het geheel van zijn oeuvre meer dan Ronsard geprobeerd
de poeticale mythe te verbinden met zijn geloofswerkelijkheid om aldus onder
woorden te kunnen brengen hoe hij als dichter in relatie tot God staat.
God, de christelijke God, schenkt de dichter inspiratie, of soms ook, met een wat
ander accent, God heeft hem de aangeboren gave van het dichterschap geschonken,
zodat hij daar van zijn jeugd af aan mee bezig is geweest. Kiest hij de formulering
met de omweg via Apollo en de muzen om enerzijds God, de schepper van de
mens, de eer te geven die Hem toekomt, en om anderzijds aan de
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dichterlijke hoge vlucht, de klassieke geleerdheid ook ruimte te geven? Is het ook
een vorm en inhoudkwestie? De inhoud, profetie, deugd etc., is goddelijk, de
vormgeving wordt ons door de profane muzen geschonken? Heeft het ook te maken
met een poging de klassieke poëzie te redden, geïnspireerd als ook zij is, op haar
goede momenten, door God, dan namelijk als ze deugd vereert? Misschien zijn al
deze noties wel enigszins aanwezig.
Samenvattend zouden we kunnen zeggen: Vander Noot zocht naar het compromis
waarbij hij op een goede verstaander rekende die aan de goede christelijke trouw
van de dichter niet zou twijfelen, maar anderzijds ook zou willen erkennen dat het
20
dichterschap iets bijzonders is, dat een mens apart zet van zijn medemensen.
Dat gevoel apart te staan nu is iets dat ik toch maar zelden bij de poetae christiani
onderken. Zonder naar enige volledigheid te streven, zal ik nu nog enkele andere
auteurs de revue laten passeren op dit punt.
Er zijn christelijke dichters die in het geheel geen woorden vuil maken aan
goddelijke inspiratie en zelfs ook niet aan een eigen gave van het dichterschap. Zo
iemand is Camphuysen. Op een bepaalde manier zet die de traditie van het
zestiende-eeuwse religieuze lied voort. Bij hem gaat het om de goede, leerzame
inhoud die met een doelgericht vakmanschap onder woorden gebracht moet worden
en hij voelt er geen enkele behoefte aan zichzelf daarmee tot een geroepene te
verklaren. En voor de christelijke boodschap van zijn gedichten doet hij ook geen
beroep op een hem van boven geschonken, speciale inspiratie. Die boodschap kan
21
bij wijze van spreken ieder gelovig christen brengen.
Er zijn andere gevallen waar men op de een of andere manier toch wel vast wil
houden aan die gedachte van de goddelijkheid van de poëzie, terwijl men toch aan
het christelijk denken recht wil doen. Tegenover de heidense muzen wordt dan, met
een polemische ondertoon, een christelijke inspiratie beleden.
Mogelijk was Van Mander in Nederland de eerste die dit verwoordde in het begin
22
van zijn door het werk van Du Bartas geïnspireerde gedicht Oliffbergh.
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De eerste zang begint:
Wel op ghesangh vermaeckt des herten ooren,
Weckt vreese Gods en liefde, maer al vooren
Wijckt Musa ghy die ydel roem verwacht:
Na Tempe groent' en wort hier niet ghetracht.
[...]
Ick roep u niet ghesusters die u neghen
De Borne swert (die Pegaes opghesteghen
Met hoefslagh maect') omreyt al menigh keer;
Myn Helicon zy Sion al veel eer,
En t'borne, dat den allerhooghst' naem' weerden
Te storten gaf, na dat den cloot der eerden
Hy (vanden bergh opstijgend') heeft gheraeckt:
Dees vloet my laef, want lust my willich maect,
Wt waarheyts gront den doonsdagh groot te singhen
23
Gods volck tot troost,[...].

Van Mander noemt hier als inspiratiebron de Heilige Geest, uitgestort na de
hemelvaart. Dat is voor een dopers dichter ook begrijpelijk. Ook voor hem zou deze
inspiratie dan dicht bij de bijbelse inspiratie kunnen liggen, ja daar zelfs van afgeleid
kunnen zijn. Van belang is dunkt me echter dat hij tevens de lust noemt als factor
bij het dichten en daarmee ook een zekere aardse component introduceert.
Want de vraag is natuurlijk toch weer waartoe de Geest wordt aangeroepen. Het
gedicht dat Van Mander wil gaan schrijven is van een hoog-christelijk gehalte. Voor
de inhoud moet de Heilige Geest als het ware borg staan. Staat de Geest ook borg
voor een hoge dichterlijke kwaliteit? Ook hier lijkt het accent eerder op het menselijk
ingenium te liggen, hoezeer ook dat als gave Gods is aan te merken.
Ook een calvinistisch dichter als Revius is opvallend terughoudend als het om
goddelijke inspiratie gaat. En dat is daarom zo interessant, omdat hij in veel opzichten
nog sterk in de Pléiadetraditie staat en soms wel degelijk de tonen van een
dichterlijke zelfverheffing laat horen en het verschijnsel van de furor poeticus ook
wel beschrijft:
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Wat nieuwe drift voel ick van binnen?
Wat vlamme woelt my inde sinnen?
O, die mijn hant en mijne pluym
Tot dichten roert, voor mijne ogen,
Onsichtbaer, maticht u vermogen,
En mach het wesen, geeft my ruym.
Ick sal, als de Thebaensche swaen,
Een nieuwen pat na Pindo kiesen
24
Die Neerlant niet en plach te gaen.

Hier wordt de furor zelfs tot kalmte gemaand. Een beroep op een directe inspiratie
door God ontbreekt echter in zijn oeuvre, hoezeer hij nu juist zijn hele dichterschap
stelt in dienst van God.
Wel vinden we bij hem, net zoals bij Van Mander, de term ‘lust’ als het om dichten
gaat. Revius bouwt soms zelf een zekere oppositie op tussen de aardse ‘lust’ tot
dichten en de goddelijke inspiratie, welke laatste hij uitsluitend aan de bijbelse
25
psalmist toekent.
Wellicht liet hij zich bij deze gedachte leiden door zijn bewonderde leermeester
Heinsius. In de proza-opdracht aan Jacob van Dijck voor de Lofsanck van Jesus
26
Christus vond ik over dit probleem een interessante uitlating. Heinsius betoogt
daar dat na de bijbelschrijvers ook de patres de lof Gods wilden verkondigen.
Ende dat met sulck een hoog voornemen ende lust, dat oock eenige, die
ofte van natuere niet bequaem en waeren, om poetische[r] wijse yet te
schrijven, ofte haer selven daer in niet geoeffent en hadden, nochtans,
alsoo hebben willen schryven.
Als voorbeeld van zo'n geval noemt hij Tertullianus:
Hy dan soo bequaem tot alles, uytghenomen tot de poesie, ofte daer ten
minsten (op dat wy met een eerbiedinge van onse voorouders spreken)
niet te seer in geoeffent, heeft nochtans het selve by de hant genomen,
om de oude daer in na te volgen.
Heinsius formuleert heel omzichtig en vol respect, maar men kan er toch moeilijk
onderuit in deze passage te lezen dat hij, poëtisch gezien, niet veel waardering kan
27
opbrengen voor wat Tertullianus (dat hij zich vergiste doet niet ter zake ) heeft
gedicht. De grote
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kerkvader miste ingenium en zelfs kerkvaders kunnen dan niet goed dichten, of
althans, zo veronderstelt Heinsius beleefd maar zonder overtuigingskracht, miste
hij exercitatio. Desondanks was er wel sprake van een vorm van inspiratie, een ‘lust’
om over Christus te schrijven. Zo brengt ook Heinsius, zonder dat verder theoretisch
uit te werken, een verschil aan tussen een typisch poëtische gave en een christelijke
inspiratie.
Overigens ontbreekt in de ‘Lofsang van Jesus Christus’ iedere aanroeping om
dichterkracht. We zouden kunnen veronderstellen dat Heinsius bij zichzelf het
dichterlijk ingenium aanwezig wist en dat de christelijke inspiratie besloten lag in
zijn verlangen net als al zijn voorgangers de Zoon Gods te loven.
Vondel tenslotte. Er zijn nogal wat passages in zijn werk te vinden, die met het
probleem van de goddelijke inspiratie te maken hebben. In het ‘Gebedt over mijn
geduerige quijnende sieckte’ van 1621 dat uit het eind van zijn doperse periode
stamt, staat:
Als ick, om tijt-verdrijf met mijne stem ga paren
Den weer-klanck van myn Luyt en sangerige snaren,
Dan dunct my dat u geest met mijne geest getuygt
28
Hoe heylig 't heyrschaer Gods daer boven speelt en juygt.

Hier werken de Geest Gods en het menselijk ingenium samen, in aansluiting
overigens bij een bijbelwoord, en de inhoud van wat zij samen getuigen is een
29
geloofsuitspraak. Zo'n uitspraak past dus bij wat ik bijvoorbeeld in verband met
Van Mander heb opgemerkt: de inspiratie van de Geest ligt in het verlengde van de
bijbelse inspiratie en heeft niet speciaal op de kunst van het dichten betrekking.
In zijn latere perioden is Vondel over het probleem van het dichterschap blijven
nadenken. De mens wordt ‘met enen trek tot de kunst’ geboren, zo formuleert hij
het in 1644 en in de Aenleidinge wordt het niet anders betoogd.
Naar mijn mening dient de beeldspraak van ‘mijn muze’ ertoe die dichterlijke
aanleg te verwoorden. Vondel heeft het heel vaak over ‘mijn muze’, ‘mijn zangheldin’,
‘mijn Calliope’. Die muze
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wordt opgeroepen: ‘Welaan mijn zangheldin, 't is tijd dat wij aanvangen’; of die
zangheldin wil iets: ‘Ons zangheldin heeft lust’. ‘Mijn muze’ betekent hier zoiets als
30
‘dichterlijke natuur’ of ‘ik-als-dichter’.
Minder vaak heeft hij het over ‘de’ muzen. Ze worden bijvoorbeeld, traditioneel,
maar met een toch wel hartstochtelijkpersoonlijk accent aangeroepen aan het begin
van de ‘Geboortclock’ voor Willem II: ‘Maer ghy o negental, o Myterberggodinnen,/om
31
wie ick 't leven lieve[...] uw dichters stem verhoort’.
Als ‘mijn muze’ dan weer te geven is met ‘mijn dichterlijke aanleg’, dan zouden
dè muzen kunnen staan voor de momentane inspiratie. De aanwezige aanleg moet
geactiveerd worden, de vonk van het ingenium dient te worden aangeblazen, door
iets dat van buiten komt. Soms verwoordt Vondel dat ook door een toespeling op
het eerder genoemde vers van Ovidius: ‘Een Godheyd troont mijn siel’ zingt hij in
32
het bruiloftsdicht voor Tesselschade. Zijn hele oeuvre overziend geloof ik echter
dat er voor begrippen als ‘furor poeticus’, ‘goddelijke agitatie’, toch maar betrekkelijk
weinig plaats is ingeruimd. Vondel heeft zich zeker als dichter gezien, en ook wel
als een daartoe geroepene, maar op een werkelijk aparte status van de dichter heeft
hij toch niet zo de nadruk gelegd. Ik heb bij een andere gelegenheid de formulering
33
gebruikt van een in de samenleving geïntegreerde inspiratie. Nog veel vaker dan
dat hij ‘mijn muze’ laat optreden, zegt Vondel dat een of ander onderwerp hem tot
dichten bracht. Het onderwerp is het dan dat het dichterlijk ingenium aan het werk
zet.
Op sommige plaatsen in zijn werk heeft Vondel het echter ook over specifiek
christelijke inspiratie. Veel vaker dan de muzen treden in zijn werk andere hemelse
inspiratoren op: engelen, Maria, heiligen, Christus. Het betreft dan overigens altijd
religieuze onderwerpen, van de wijding van een bisschop af tot het grote leerdicht
Altaergeheimenissen toe. Zoals we dat ook bij Van Mander zagen, heeft die bede
om goddelijke hulp soms een polemische kleur, zoals hier bij het begin van Joannes
de boetgezant:
Gy englekooren [...]
Geley met uw gezangk mijn hemelheldenwijs.
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Ick ken geen' zangbergh dan het hemelsch paradijs,
Daer, uit den troon van Godt en 't Lam, door duizent aders
Het levend water, op geruisch van pallembladers,
Komt opgesprongen, klaer en louter, als kristal.
34
Dat is mijn paerdebron.

Bedoelt Vondel hier te zeggen dat hij in zijn kwaliteit als dichter steun van boven
behoeft? Speekt hij ermee uit dat hij zijn dichterschap als een specifieke goddelijke
roeping verstaat? Of zijn dit de beden van een dichter die weet dat hij de heilige
onderwerpen alleen adequaat kan behandelen, wanneer hij zich door God geholpen
weet. Mijns inziens staat ook in dit geval het laatste centraal. Men vergelijke het
begin van het leerdicht Altaergeheimenissen (1645). Vondel wenst daar dat een
35
engel zijn lippen zal zuiveren en vervolgt dan:
De hemel neem' mijn werck aen om de stoffen.
Want al wat hier ontbreke aen 's Dichters maght,
[Die niet's vermagh, en smekende verwacht
De heldre vlaegh van eenen Pinxterzegen]
Dat kan de stof, te zwaer in 't overwegen,
Voltrecken.

En dan:
Mijn boezem gaat van eene Godheit zwanger
Verheffende den toon van haren zanger.

Verchristelijkt wordt hier herhaald: de inspiratieve kracht zit in de onderwerpen. De
godheid met een kleine letter troont in 's dichters ziel bij Tesselschades huwelijk.
De ware, christelijke God is in hem aanwezig, wanneer hij het mysterie van de
eucharistie bezingt. Zo zou men hier van een in het christenleven geïntegreerde
inspiratie kunnen spreken. De christen Vondel bidt om Gods zegen, zodat de in
hem aanwezige dichtervonk wordt aangeblazen door de heilige stof.
Het is een hoge glorie voor een christendichter, wanneer hij zijn talent in Gods
dienst mag besteden, maar het stelt hem niet boven de gemeenschap van zijn
mede-christenen en geeft hem in hun
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gezelschap ook geen aparte hoge status, al laat Vondel er geen twijfel over bestaan
dat hij het dichterschap als een groot, een goddelijk geschenk beschouwt.
Wanneer dichters het hebben over goddelijke inspiratie en hun gedachten gaan
daarbij uit naar de ware, christelijke God, dan rijst voor hen het probleem hoe ze
die goddelijke werkzaamheid moeten duiden naar analogie van de inspiratie door
de muzen of Apollo. Wanneer kan men nu met enig recht claimen dat de Geest
Gods bij het dichten helpt? Eigenlijk toch alleen, wanneer de onderwerpen daartoe
aanleiding geven. En dan is er nauwelijks verschil, en in elk geval formuleert men
dat niet expliciet, tussen de bijbelse inspiratie en de daarvan afgeleide
algemeen-christelijke inspiratie die iedereen krijgt die, om zo te zeggen, goed over
God spreekt.
Liever, zo lijkt het, begint men daarom bij het ingenium. Men heeft een gave des
woords, een gave die God geschonken heeft en waarover men bij wijze van spreken
vanaf zijn vroegste jeugd beschikken kan, en die gave dient men in dienst van God
en de naaste te stellen. Soms wordt die gave door aardse gebeurtenissen
geactiveerd, maar soms ook door hemelse onderwerpen. Er is geen mooiere taak
voor de christen-dichter dan zijn hem door God gegeven talent voor de
hoogst-denkbare onderwerpen te gebruiken. Maar lang niet alle christen-dichters
wensen, zelfs in dat laatste geval, een directe goddelijke inspiratie te veronderstellen.
Weliswaar heeft men literaire middelen als bijvoorbeeld de muzenaanroeping
verchristelijkt, maar de verderstrekkende platonische gedachte dat de dichter de
ware tolk der goden is en alleen onder hun directe inspiratieve kracht kan spreken,
36
heeft men niet durven overnemen.
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P.E.L. Verkuyl
Duidingsproblemen n.a.v.: ‘De maanden van het jaar’, ed. K.
Porteman, 1987
In 1642-1643 schilderde Joachim van Sandrart een reeks doeken waarin hij de
maanden, de dag en de nacht uitbeeldde. De Twalef maenden - Vondel in zijn
‘Byschriften’ erop noemde ze zo - zijn onlangs in een bijzonder instructieve en mooie
1
uitgave weer onder de aandacht van kijkers en lezers gebracht.
De kijkers krijgen alle veertien schilderijen in geslaagde kleurreprodukties onder
ogen; bovendien overvloedig illustratiemateriaal dat in functie staat van de brede
en informatieve inleiding en de commentaren bij de schilderijen; en tevens alle
gelijknamige gravures naar voortekeningen van Sandrart-zélf, in grote lijnen qua
afbeelding gelijk aan de schilderijen. De lezers worden de teksten van Vondel bij
de doeken en de latijnse epigrammen van Barlaeus bij de gravures aangeboden.
De laatste krijgen een vertaling van de editeur mee en een interpreterend
commentaar. Telkens ook wijst Porteman relevante verschillen aan tussen elk
schilderij en de ‘bijbehorende’ gravure.
Binnen de reeks schilderijen nemen enkele Maanden qua voorstelling die Sandrart
ervan geeft een bijzondere plaats in. Zo wijst de commentaar erop dat alleen October
als een mythologische figuur wordt uitgebeeld, die bovendien als enige in de reeks,
2
van een tweede levensgroot personage vergezeld is. In vele der maandschilderijen
ziet men, soms heel duidelijk, in de meeste gevallen aan de bovenzijde in de
luchtpartij of tegen een muur een zodiakteken afgebeeld. Op enkele doeken is dat
teken in de voorstelling ‘geïntegreerd’. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval in Mei:
het teken Gemini ‘ziet’ men in een tweetal elkaar omhelzende putti, opgenomen in
3
de botanische entourage van de jonkvrouw Bloeimaand. In het December-doek
treft men, in het interieur waarin de personifica-
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tie, in dit geval een oude vrouw, zich bevindt, een steenbok - verwijzing naar het
teken Capricornus - als een soort huisdier aan. October mist, met Maart, een
zodiakteken. Mogelijk is dat slechts schijn, door de staat waarin de doeken zich
bevinden. Die is zodanig dat het veiliger is - zoals Porteman doet - bij beschrijving
van de reprodukties ervan, te zeggen wat men ziet, niet te doen opmerken wat men
mist. Misschien schilderde Sandrart in October en Maart wel een zodiakteken maar
ziet men het niet meer. Of in deze doeken nu wel of geen teken was aangebracht,
in ieder geval verschilt October van Maart, doordat in het eerste schilderij géén
picturale zinspeling op het bij die maand behorende teken (Scorpius) te zien is. In
de maart-uitbeelding is volgens Porteman wel sprake van een verwijzing naar een
zodiakteken. Die toespeling nu maakt dat schilderij op tweeërlei wijze uniek in de
reeks. Immers zo verbindt Sandrart die maand via een bijzonder procédé met een
teken van de dierenriem; én dat teken is niet het gewone maart-teken. Een en ander
blijkt uit Portemans bespreking van Maart.
4
Traditioneel begon binnen de Romeinse cultuur het jaar met de intrede van de
lente, in maart, als de zon in Aries binnenging. Die kwam uit Pisces, het teken dus
van februari. Ónze eerste maand van het jaar, januari, was dan met het weer aan
Pisces voorafgaande teken verbonden, met Aquarius. Sandrarts Januari prijkt dan
ook met dit laatste teken, Februari met het teken Pisces. Op het Maart-doek ziet
men dus zo'n teken niet (meer?): noch aan de wand, als bij de zojuist genoemde
maanden en September, noch in de luchtpartij, als in April, Juni, Juli, Augustus, en
November, noch binnen de voorstelling als aangeduid met betrekking tot Mei en
December. Wat ziet men dan wél? Dat brengt Porteman zo onder woorden:
Een donker geklede, kouwelijke, pijprokende man (een visser of
visverkoper?) staat onder een gewelf en kijkt neer op de voor hem op
een tafel liggende vissen en schelpdieren. We herkennen van rechts naar
links: een grote schelp (breedlip), mosselen, oesters, een zalmkop, een
grote kabeljauw, twee schelvissen, een paar schollen, een haring(?), een
knor- of zeehaan, krabben. Linksachter het visstilleven: een schepnet of
fuik. Doorkijk op een onweer met storm: een schip wordt tegen een rots
geslingerd. Rechtsboven hangt gerookte vis: daaronder een rekje met
5
onherkenbaar gerei.
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Direct aansluitend begint de editeur dan zijn interpretatie aldus:
De uitbeelding van de maand maart als een visser hangt traditioneel
samen met het teken van de Vissen dat gedeeltelijk de maand beheerst
(19 februari - 20 maart). Sandrart bracht dit zodiacteken ‘traditioneel’ aan
in zijn februarischilderij; (...)
Zo is de dubbele uniciteit van Maart duidelijk: binnen de reeks als twééde
Pisces-maand gepresenteerd; èn wel via de uitgebeelde man, niet door de in
overvloed geëtaleerde vissen.
6
Vondels ‘Byschrift’ luidt als volgt:
De sture Lentemaent betoomt het vleesch met visschen,
En leeft by schelvisch, zalm, en krabbe, en kabbeljaeu,
By zeehaan, oester, schol, en mossel; en wordt flaeuw.
Nu breng hem wat toeback: hy kan dien roock niet missen.
Hy loost, terwijl het stormt op zee, door deze pijp,
Zijn slijm, en waterzucht. vergeef hem dit vergrijp.

Het blijkt dat de dichter de maandfiguur heeft herkend als de flegmaticus die Sandrart
met hem heeft bedoeld: een man, levend van de rijkelijk vertoonde vissoorten, die
bovendien uit levensnoodzaak rookt, die stuurs kijkt en de hand in zijn boezem
7
8
steekt. Flegmaticus, kind van de Maan, de heerser in o.a. Pisces.
Op een halve versregel na - de bijwoordelijke bijzin van tijd in vers 5: ‘terwijl het
stormt op zee’ - is het hele gedicht aan hem gewijd, overigens zonder dat de
astrologische oorzaak van zijn flegmatische aard wordt gereleveerd.
Van de gravure Martius stelt Porteman aldus de verschillen met het schilderij in
het licht:
In de gravure van J. Falck is de maandfiguur merkbaar verkleind. Het
zodiacteken van de Ram is tegen de wand aangebracht en het gerei op
9
het rek is duidelijk als een kruik en een glas herkenbaar.(...)
Binnen de reeks gravures neem Martius zo zijn normale plaats in: als maand
verbonden met Aries, na Ianuarius met ‘frigidus Aquarius’ (de kille Waterman), en
10
Februarius ‘sub gelidis Piscibus’ (onder de koude Vissen); en het personage verwijst
dus niet (meer?) naar Pisces.
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De geleerde en astronomisch goed onderlegde Barlaeus schrijft bij déze gravure
het volgende epigram dat ik vergezeld laat gaan van Portemans vertaling:
Martius hic a Marte animos & nomina sumit.
Inchoat hoc veteres Itala terra dies.
Ver oritur pellitqz trucis tot taedia vitae,
Et captura maris piscibus ampla datur,
Pellitur in scopulos puppis, totum aestuat aequor,
Et socio tonitrus fulmine summa ferit.
Dum medium lampas Titania scindit Olympum,
Virtutis medium nos teneamus iter.

Haar naam en aard ontleent de maand maart aan Mars. Italië liet de dagen
van weleer in deze maand beginnen. De lente wordt geboren en verdrijft
de talrijke narigheden van een bitter bestaan. Een overvloed aan vis laat
zich vangen. Het schip wordt op de klippen gegooid en met zijn gezel, de
bliksem, treft de donder de toppen der masten. Laten wij, terwijl de
Titaanse lamp midden door de hemel trekt, ons houden aan de middenweg
11
van de deugd.
Wat allereerst, en zéker na kennisname van Vondels tekst opvalt is, dunkt me, dat
de dichter geen enkel woord wijdt aan de afgebeelde figuur. Barlaeus heeft slechts
aandacht voor wat in de natuur in de ruimste zin des woords voorvalt en zo
karakteristiek is voor deze periode van het jaar, de lentemaand. De (visser-)
flegmaticus ‘ziet’ hij niet. Aan de evenzeer prominente vissen (en schelpdieren) die Vondel tot een enumeratio in twee van totaal zes verzen bracht - besteedt hij
van zijn acht verzen één. De etiologische inzet met de koppeling van naam en aard,
verwijst indirect naar het teken van de maand dat zo duidelijk in de gravure is
aangebracht. De aard van Mars manifesteert zich, zoals ook Porteman opmerkt, in
12
‘het mateloze geweld van de storm en het onweer op de achtergrond’, achtergrond
van de gravure wel te verstaan. Immers in de verwóórding van de gravure lijkt dat
geweld de hoofdvoorstelling. De meest plastische twee verzen (5 en 6) evoceren
de zichtbare mateloosheid van Martius. En direct daarna volgt de ethische pointe.
Dat is dus een oproep tot maathouden, tot het bewandelen van de middenweg van
de deugd
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Dum medium lampas Titania scindit Olympum[.]
Terecht wenst de editeur bij dit vers en zijn vertaling toelichting te verstrekken. Die
13
geeft hij in zijn interpreterend commentaar. Dat leidt hij aldus in:
Inhoudelijk is de vermaning mede ingegeven door de voorstelling van de
visser, waarover de dichter slechts indirect spreekt (v.4). Vissers en
flegmatici zijn immers kinderen van de maan (...)
En dat uitgangspunt brengt hem mijns inziens tot zijn verklaring van lampas Titania
als een metafoor voor de maan.
Maar...wát wordt, en in wélke context, hier precies gezegd, door Barlaeus, over
die ‘Titaanse lamp’?
De ruime context is een epigram dat niet - zelfs niet, naar ik meen, indirect - over
de persoon in de gravure, de ‘flegmaticus’ spreekt; de nauwere context is de evocatie
van zichtbare mateloosheid.
En er staat precies dat die lamp
scindit medium Olympum,

De vertaling van Olympum met hemel is niet onjuist, wel vaag, en opent juist daardoor
de mogelijkheid tot een onjuiste parafrase, die men leest in het directe vervolg van
Portemans tekst
(kinderen van de maan) of de ‘Titaanse lamp’ (de maan was de dochter
van Titan). Deze planeet houdt het midden tussen de zon en de aarde
van wie (...)
Ik heb hier het oog op het (door mij) gecursiveerde. Olympus zou dus de ruimte
zijn tussen aarde en zon. Maar in geen van de indertijd vigerende wereldbeelden
(zo min als thans) is die ruimte een op zich zelf staande ‘res’ die een naam verdient
en dus gekregen heeft. In een astrologisch-astronomische contekst als dit epigram
toch is, kan Olympus de betekenis hebben: de hemelkoepel, het de hele aarde
14
omgevende bolvormige hemelgewelf.
15
Barlaeus nu is thuis in de astronomische wetenschap van zijn dagen en hij wéét
dus ook wat er aan dat hemelgewelf te zien valt bij het begin van de lente, als de
zon het teken Aries ingaat. Dan
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trekt die zon, op de eerste dag van de lente, zijn dagbaan langs de hemelaequator ,
de evenaar midden tussen de hemelpolen, de lijn die het hemelgewelf in twee gelijke
helften doormidden deelt. Dan houdt die zon zich aan de middenweg aan de
hemelkoepel.
Van de maan kan zoiets niet echt gezegd worden. Het vlak waarin zij zich beweegt,
en dus de baan die zij aan de hemelkoepel beschrijft, maakt altijd een hoek met het
vlak waarin de aarde zich beweegt, en dus met de baan van de zon, weerspiegeling
van die aarde-bewegingen, aan het hemelgewelf. Midden door de Olympus beweegt
de maan zich dan ook nooit; ook niet als deze benaming zou slaan op de ruimte
tussen aarde en zon.
En overigens: niets wijst erop dat Barlaeus de door hem genegeerde man als
flegmaticus beschouwd heeft, niets ook dat hij zijn moraal zou willen voorbehouden
aan alleen zó getemperden.
Naar mijn mening roept hij iedere lezer-kijker op zich te matigen, de juiste maat,
het gulden midden te houden, terwijl, en zoals(!), de zon in maart bij het begin van
de lente zo zichtbaar, voor wie met (minimale) astronomische kennis naar de hemel
kijkt, doet. En wellicht is het op de gravure zo goed herkenbare halfvolle glas op het
rek éérder een corresponderende louter visuele parallel: symbool van de zichtbare,
uiterlijke (en de half-lege(?) kruik dat van de innerlijke onzichtbare?) matiging, dan
voertuig voor de schijnbaar niet zo goed functionerende boodschap die Porteman
17
erin veronderstelt.
Adres van de auteur:
Achterberghof 3
9752 HE Haren (Gr.)
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Naschrift: Naar aanleiding van een eerste versie van dit artikel wees de editeur van
De maanden mij erop dat mijn interpretatie van kruik en glas impliceert dat Sandrart
- die de grondtekening voor ook deze gravure ontwierp - dan Barlaeus' boodschap
zou visualiseren, hetgeen niet wel mogelijk lijkt. Het lijkt inderdaad zo, dat in het
geval de gravure in dit detail identiek is met wat het schilderij oorspronkelijk
duidelijk(er) gaf te zien, mijn interpretatie detoneert met de boodschap van het
schilderij. Dus zou het half-vol zijn van het glas toevallig mooi corresponderen
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met Barlaeus' interpretatie met gewijzigde boodschap van de maart-afbeelding. Zou
het half-vol zijn van het glas een toevoeging aan de gravure zijn, dán lijkt de
correspondentie met Barlaeus' boodschap te mooi om toevallig te zijn, en denk ik
aan contacten (erover) tussen Barlaeus en Sandrart. Ook hier speelt de staat van
het schilderij ons duidelijk parten.

Eindnoten:
1 Joachim van Sandrart, Joost van den Vondel, Caspar Barlaeus, De maanden van het jaar.
Ingeleid en toegelicht door Karel Porteman. Wommelgem 1987. ISBN 90 5035 146 8. In het
vervolg met De maanden aangeduid.
2 De maanden, p. 128.
3 De maanden, afb. 39 op p. 96, p. 98. Niet in zijn bespreking van het Meischilderij, maar wel terloops - op p. 140 spreekt Porteman, in navolging van Klemm, (vriendelijke mededeling
zijnerzijds) over die putti als een ‘parkbeeld’; de reproduktie geeft naar het mij voorkomt géén
aanleiding daartoe: de incarnaatkleur van de twee en hun positie ten opzichte van het bladerwerk
lijken mij met een beeld-groep moeilijk te verenigen.
4 Het ‘begin van de dagen van weleer’ (uit vs. 2 van Barlaeus' epigram, zie hierná)!
5 De maanden, p. 86.
6 Ik citeer naar de plano-uitgave zoals die in De maanden, afb. 18, p. 62 is te vinden. Ook in WB,
deel 4, p. 554 en 560.
7 Cfr. De maanden p. 87. De verklaring op p. 85 van ‘sture’ in vs 2 als ‘gure’ (dezelfde als in WB
4, 560) lijkt me minder juist. Het gaat in het hele bijschrift om de personificatie van de Lentemaand,
dus om de man: die is ‘stuur’, die ‘betoomt’, ‘leeft by’ en ‘word flaeuw’. Vandaar dat ik over stuurs
kijken spreek.
8 Cfr. De maanden, p. 49, tabel d.
9 De maanden, p. 89.
10 Bij Porteman (De maanden, p. 83) ontbreekt de vertaling van gelidis.
11 De maanden, p. 88 en 89; vs 5b is onvertaald gebleven; ik zou het weergeven met: ‘het hele
watervlak bruist (of: kookt)’.
12 De maanden, p. 89.
13 Ibidem.
14 Cfr. Pauly-Wissowa 18,1,294; en verg. de weergave ervan met ‘Koepel’ door de vertaler van
Huygens' Naeniae, vs 13 in: F.L. Zwaan, Dagh-werck van Constantijn Huygens. Assen 1973,
p. 33.
15 Als opening van zijn colleges over Aristoteles' Physica sprak hij 11 februari 1636 zijn nog in dat
jaar uitgegeven ‘Oratio de coeli admirandis’ uit waar hij van ruime kennis, en onzekerheid omtrent
de juiste stand van zaken, blijken te over geeft.
16 Men zie evt. mijn ‘Sphaera-leermiddelen en litteratuur’, in: Ntg 78 (1985), p. 483-498, i.h.b. p.
491 en 494. Men vergelijke ook wat Barlaeus in September schrijft: dat als (Libra dies noctesqz
pares suspendit in astris/Et) ‘medio Phoebus cernitur ire gradu’: (...) men ziet Phebus [dat is: de
zon, P.V.] zijn middenweg volgen! De maanden, p. 125; de in het Ntg-artikel geciteerde plaats
uit Jan van Hout, waar ‘Tytans lamp’ - ook volgens de annotatie in Knuttels bloemlezing via
welke is geciteerd - als de zon moet worden opgevat; en Vondels ‘Titan met sijn' torts’
(Geboortklock...1627, vs. 901) d.w.z. de zon - interpretatie in WB 2,800, impliciet, in TNTL,
Vondelnummer 1987, [72], expliciet.
17 Die boodschap zou erin bestaan dat kruik en glas duiden op het verlangen naar sterke drank,
gevolg van het uitdrogende effect van het (voor de flegmaticus noodzakelijke, en dus te
verontschuldigen vergrijp, cfr. Vondels laatste vers van ‘Lentemaent’, van het) tabaksgebruik.
Aldus inderdaad ‘een nefaste vicieuze cirkel’ uitmakend. De maanden, p. 89.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

209

J. van Loon
Een peiling naar het ontstaan van het Zuidnederlandse
1
accusativisme
1. Accusativisme en drie-generasysteem
Kenmerkend voor de Nederlandse dialecten ten zuiden van de grote rivieren en het
Oostgelders is het gebruik van de lidwoordsvorm den bij bepaalde mannelijke
substantieven. De anlaut van het substantief is daarbij bepalend. Zo verschijnt in
de huidige Antwerpse dialecten den wanneer het eropvolgende substantief begint
met vocaal (of de niet uitgesproken h), b, d en t.
Behalve in oude archivalia (zie hierna) zijn er nog in de huidige dialecten
aanwijzingen dat het gebruik van den aanvankelijk niet door de anlaut was
geconditioneerd en algemeen moet zijn geweest bij alle masculina, maar zich
geleidelijk aan tot een aantal ‘sterke’ posities (als d, t, b) is gaan beperken. Een
kleine eeuw geleden bijv. behoorde in Antwerpse dialecten ook de r nog tot de
2
bovengenoemde reeks anlauten en in het huidige Aarschots is het gebruik van den
3
vóór vocaal, d en t nog algemeen, maar vóór r en b reeds labiel.
Aan het bestaan van o.m. deze lidwoordvorm is het toe te schrijven dat in de
genoemde dialecten tot op heden een drie-generasysteem bij de anaforische
pronomina is blijven bestaan: den bak = hij, de tafel = ze, 't kind = het.
Alhoewel niet alle mannelijke substantieven door ‘zwakke’ anlaut op dit ogenblik
nog over den-vormen beschikken (de paraplu, de stoel, enz.), is tot op de huidige
dag ook bij die woorden het oude genussysteem intact gebleven, doordat andere
adnominale aanduidingen nog typisch mannelijke vormen vertonen, o.m. het
onbepaald lidwoord (ne paraplu, ne stoel tegenover vrouwelijk 'n tafel, 'n beek). In
de Kustvlaamse dialecten, waar het onbepaald lidwoord onveranderlijk [ə] luidt (een
bakker, een stoel), wordt de rol van genus-
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bepaler dan weer in hoofdzaak waargenomen door het adjectief, dat vóór masculina
4
steeds op -en uitgaat (e goen bakker ‘een goede bakker’).
In dialecten waar geen van deze adnominale geheugensteuntjes voorhanden is,
kan uiteraard ook bij de anafora het onderscheid tussen oorspronkelijke masculina
en feminina niet gehandhaafd blijven. Zulks heeft geleid tot het huidige
twee-generasysteem o.m. in het Hollands. Historisch kan dit systeem op
verscheidene manieren tot stand zijn gekomen. Het is mogelijk dat de adnominale
genusmarkering d.m.v. den, dezen, enen, goeden....er in de laatste eeuwen is
verdwenen, ongeveer op dezelfde manier zoals we het aantal fonetische
conditioneringen voor het gebruik van den op dit ogenblik zien afnemen in het
Antwerps en het Aarschots (supra). Van een dergelijke geleidelijke afbraak is echter
blijkens het overzicht van Van Leuvensteijn in Hollandse dialecten weinig of niets
te merken. Op andere ontstaansmogelijkheden zal hierna worden ingegaan.

2. Het accusativisme als gefaseerd verschijnsel
Uit wat voorafging, kan worden besloten dat op een bepaald ogenblik in de late
middeleeuwen in de dialecten waar tot op heden een drievoudig genus behouden
is gebleven, de mannelijke accusatief den de klassiek Middelnederlandse nominatief
de heeft verdrongen en dat dit mogelijkerwijs niet zou zijn gebeurd in die dialecten
die tot het kerngebied van het systeem met twee genera behoren.
Uit gedetailleerd onderzoek van laatmiddeleeuwse en 16e-eeuwse bronnen blijkt,
dat het Zuidnederlandse den-systeem het resultaat is van een evolutie die ca. 200
jaren in beslag heeft genomen, van ca. 1360 tot ca. 1570, en waarin tenminste twee
fasen zijn te onderscheiden.
Uit De Vriendts onderzoek van twee (Vlaamse) reisjournaals blijkt, dat den in de
jaren 1570-1585 reeds algemeen is geworden vóór masculina, behoudens 15
gevallen waarbij echter ‘de beginletters van de volgende woorden...blijkbaar geen
5
rol (spelen)’. De accusativering blijkt aan het eind van de 16e eeuw dus reeds een
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voldongen feit te zijn. Het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis dient zich
bijgevolg te concentreren op voorafgaande periodes. Zeer informatief over de
geleidelijke manier waarop den zich heeft veralgemeend, zijn twee kronieken uit de
zestiende eeuw, de ene uit de jaren 1529-1545 van de Limburger Christiaan
Munsters, pastoor van Kuringen (bij Hasselt), de andere uit de jaren 1565-1574 van
de hand van de Antwerpenaar Godevaert van Haecht. De Limburger Munters
hanteert een systeem waarbij den en de of der (de Limburgse variant van het bepaald
lidwoord) strikt uit elkaarworden gehouden: de/der komt bijna steeds voor als
onderwerpsvorm ter aanduiding van (masculiene) levende wezens (o.a. tanttrecker,
coninck, heer, swager, pastoer, struys(vogel), beier ‘beer, mannetjesvarken’ enz.),
den is algemeen als onderwerpsvorm voor levenloze en als accusatief voor levende
6
wezens.
De Antwerpenaar Van Haecht, die een generatie later leefde, vertoont in zijn
geschriften een iets verder geëvolueerd systeem. Den is algemeen wanneer het
substantief een levenloos wezen aanduidt; betreft het levende wezens, dan worden
blijkbaar willekeurig door elkaar de en den gebruikt in de onderwerpsvorm, den blijft
7
echter algemeen in de casus obliqui.
Het is duidelijk dat het accusativisme in oorsprong slechts een aangelegenheid
was van substantieven met het kenmerk ‘inanimaat’. Het chronologische verschil
in het opkomen van den bij zaaknamen en agentia verklaart ook, waarom den niet
voorkomt in Zuidnederlandse familienamen met inleidend lidwoord (De Backer, De
Bock enz.). Het gros van de Zuidnederlandse familienamen was namelijk reeds
erfelijk geworden in de late middeleeuwen, op een ogenblik dus dat een
den-nominatief bij persoonsaanduidingen nog uitgesloten was. Nederlandse
familienamen die toch een den- aanloop kennen (Den Bekker, Den Braber, Den
Uijl, Den Hartog...) en die typisch zijn voor het overgangsgebied tussen Brabants
enerzijds en Holland, Utrecht en Gelderland anderzijds, zijn duidelijk van veel
recenter datum. Ze kunnen pas zijn ontstaan vanaf het ogenblik dat den zich tot de
8
algemeen mannelijke lidwoordvorm had ontwikkeld.
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3. De oudste voorbeelden
Door verscheidene auteurs wordt aangenomen dat de accusativus pro nominativo
9
reeds voorkomt in het Middelnederlands. Hun opgaven lijken echter twijfelachtig.
Vooreerst wordt den reeds in het Middelnederlands mogelijk geacht bij
persoonsaanduidingen (den prince, desen man), een gebruik dat dus
hoogstwaarschijnlijk pas gangbaar werd in de 16e eeuw. Bovendien zouden volgens
de traditionele opvattingen voorbeelden met nominativisch den reeds te vinden zijn
10
bij o.m. Maerlant, wat blijkens onze hieronder staande bevindingen wellicht voor
rekening komt van latere handschriften.
Het verzamelen van het bewijsmateriaal is een erg bewerkelijke onderneming.
Precies gedateerde en inhoudelijk gevarieerde bronnen als de kronieken van Munters
en Van Haecht ontbreken nagenoeg voor het Middelnederlands. In wél exact te
dateren bronnen als oorkonden en stadsrekeningen stoot men dan op de moeilijkheid
dat inanimate substantieven slechts sporadisch als subject van de zin voorkomen.
Meestal betreft het dan nog dezelfde substantieven als brief, ontfanc, charter enz.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de precieze contouren van het
accusativisme tot hiertoe aan de aandacht van de onderzoekers zijn ontsnapt.
Aan de hand van een aantal uitgegeven bronnen met continu materiaal van in de
veertiende tot in de vijftiende eeuw zal hieronder worden getracht de periode van
overgang wat nader te preciseren. Het betreft de oorkonden van de abdij Rozendaal
in Walem (bij Mechelen), de oorkonden van de schepenbank van Hoogstraten, het
Clementijnboek en het Register mette Berderen van de stad Antwerpen. De oudste,
nog geïsoleerde voorbeelden die we er aantroffen, waren de volgende (uitvoeriger
materiaal in bijlage):
Duffel

1364

ware dat zake dat hen dien
onderpant...quame ter
hant...; omme dat desen
vorghenoemden onderpant
gheleghen es onder...;

Walem

1376

den Rosendaelschen
wech...in deen side
11
gheleghen;

Duffel

1398

twee stucken, deen dair af
gheheten den Groten
Beempt ende dandere den
Driehoec;

Heist-op-den-Berg

1385

een bosch geheeten den
12
Aerdt;
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Hoogstraten

Antwerpen

1370

bheheeten (sic) den
hoeghen acker;

1375

gheheeten den Bolcacker;

1376

gheheeten den
Loddershoec;

1384

eenen acker...gheheeten
den
Molenacker...gheheeten
13
den Bolcacker;

1386

waert dat yemende binnen
Antwerpen enighen twist
gheviele;

1388-9

des sal altoes eenen
peghel op der
14
Scepenenhuys syn.

Opvallend is het grote aantal accusatieven in constructies met ‘gheheeten’. Dat
lijkt erop te wijzen alsof de accusativus pro nominativo in dergelijke bepalingen het
eerst is voorgekomen. Waarschijnlijker is echter, dat zich daarin de spanning
openbaart tussen spreek- en schrijftaal in het Middelnederlands. De toponymische
accusatieven na ‘gheheeten’ zijn waarschijnlijk direkt aan de spreektaal ontleend,
de nog overwegende ‘correcte’ nominatiefconstructies, in een ander syntactisch
verband, beantwoorden wellicht aan de conservatievere schrijftaalnorm.
De oudste voorbeelden van de accusativus pro nominativo zijn in deze Brabantse
teksten te situeren omstreeks 1360-1370. De oude nominatief bleef echter nog lang
als standaardvorm gehandhaafd zoals blijkt uit onderstaande statistieken; het betreft
steeds zaaknamen in subject- of predicaatsfunctie, die in ouder Middelnederlands
steeds in de de-nominatief staan:

15

Antwerpen

1383-1389

NOMINATIEF
4

ACCUSATIEF
2

1390-1395

7

16

1396-1400

6

20

1401-1405

5

28

1406-1410

16

15

1411-1420

15

24

1421-1425

15

21

1425-1426

4

13

1380-1400

18

1

1401-1410

7

1

16

Omgeving abdij Rozendaal
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17

Hoogstraten

1411-1420

1

9

1426-1451

-

9

1457-1458

-

9

1353-1366

5

-

1370-1377

10

3

1384-1399

5

2

1406-1416

10

2

1428-1435

5

5

1436-1446

7

12

1447-1450

1

8

Hoewel onderzoek van soortgelijke bronnen in andere dialecten noodzakelijk is om
uit te maken waar het accusativisme het eerst optreedt, lijkt me waarschijnlijk dat
de aanzet van de vernieuwing in Brabant is te zoeken. Dat moge althans blijken uit
onderstaande gegevens voor resp. een Oostvlaams en een Westvlaams dialect,
waar de overgang iets later lijkt te hebben plaatsgevonden:
18

Gent

1375-1397

6

-

1418-1425

4

-

1431-1437

1

2

1448-1451

-

4

1405-1418/9

10

-

1419-1424

5

5

1427-1432/3

2

5

1433-1439

1

4

19

Oudenburg

4. Mogelijke oorzaken
Dat de accusatief het eerst doorbreekt bij levenloze denotata en slechts omstreeks
1550 bij aanduiding van levende wezens, hangt waarschijnlijk samen met het
doorgaans niet-agentieve karakter van zaaknamen. Levenloze wezens zijn
prototypische objecten en komen als subject waarschijnlijk significant veel vaker
voor bij intransitieve werkwoorden of in passieve zinnen waar slechts één actans
noodzakelijk is en waar bijgevolg de noodzaak van een distinctieve encodering van
subject (de) en object (den) vervalt. Bij
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tweeplaatsige transitieve werkwoorden (met subject en lijdend voorwerp) is het
onderwerp meestal een agens en dus vaak een levend wezen.
De vraag of de opkomst van den in de nominatief het eerst heeft plaatsgevonden
in het naamwoordelijk deel van het gezegde of in een passieve zin (aldus Kazemier
1946) of in nog andere posities (inversie, bijzin e.d.) moet op grond van het hier
20
onderzochte materiaal negatief worden beantwoord. Evenmin is sprake van de
aanzet tot een ergatief systeem. In dat geval zouden nl. animate subjecten van
intransitieve werkwoorden (de prince viel e.d.) af en toe het den-morfeem moeten
vertonen, wat niet het geval is. Aangezien het onderscheid tussen één- en
tweeplaatsige werkwoorden ook al aanwezig was in oudere taalstadia dan het
Middelnederlands, rijst de vraag waarom de uitbreiding van den tot de nominatief
pas vanaf omstreeks 1360 en niet reeds eerder heeft plaatsgevonden. Het feit dat
de innovatie in alle Zuidnederlandse dialecten ongeveer gelijktijdig om zich heen
grijpt, wijst erop dat het niet zomaar een accidentele ontsporing betrof in een of
ander dialect. Blijkbaar hangt het verschijnsel samen met ingrijpende wijzigingen
elders in het naamvalsysteem van het Middelnederlands. Welke samenhang dat
was, kan hier slechts worden gegist. Wellicht betreft het een verschijnsel waarbij
omstreeks de veertiende eeuw het onderscheid tussen animaat en inanimaat
eveneens formeel tot uiting begint te komen. Zoiets is mogelijk gebeurd met de
genitief. Het is niet uitgesloten dat in de loop van de veertiende eeuw het gebruik
van de genitief (in de spreektaal) allengs een exclusiviteit werd van substantieven
die personen aanduidden en dat voor zaaknamen meer en meer omschrijvingen
21
met voorzetsels of een accusatief gebruikt werden: de hebbere des briefs > van
desen brieve, hi aet des honechs > van den honech, aller dinc verbeiden > alle dinc
verbeiden. Bij de inanimate mannelijke substantieven zou dit tot gevolg hebben
gehad dat in de casus obliqui vormen als eens, goets, des...wegvielen en dat enkel
en-uitgangen overbleven (eenen, den, goeden), terwijl voor animate (masculiene)
substantieven twee uitgangen bleven bestaan (des/den, eens/eenen). Nader
onderzoek zal de validiteit van deze hypothese moeten uitwijzen.
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Zo'n 150 jaar na de inanimate substantieven wordt ook bij de agentia de accusatief
in subjectpositie gangbaar. Ongetwijfeld houdt deze laatste evolutie verband met
het volledige teloorgaan van het oude naamvallensysteem. De Antwerpenaar Van
Haecht heeft omstreeks 1570 nog wel constructies in de pen als met den jaere, van
desen lande, den coepluden (dat. meerv.), van den yse, uyter zee, van der kercken,
tot den volcke enz., maar gebruikt daarnaast even goed gedeflecteerde vormen:
van de enghelsche laekenen, van de gemeynte, met groote scade, binnen 't
gevanghenis, van de stat, van die penninghen, van beyde syden...Dit casusverval
leidde tot het verdwijnen van het onderscheid tussen nominativisch de en
accusativisch den bij animate substantieven, dat tot dan toe strikt was gehandhaafd.
In de zuidelijke dialecten opteerde men daarop voor de veralgemening van den tot
alle masculiene substantieven. De zaaknamen zullen daarbij de rol van wegbereider
hebben gespeeld. Wel is op te merken dat het accusativisme niet bij alle adnominale
woorden van bij het begin in even sterke mate aanwezig is. In de kroniek van Van
Haecht valt op dat de te verwachten analoge accusatief van het onbepaald lidwoord
eenen, die nog als nen in de meeste zuidelijke dialecten voortleeft, minder vaak
wordt gebruikt dan den, goeden enz. Vaak gebruikt Van Haecht de flexieloze vorm
een, ook in objectspositie: een oploop te maecken, van een myter, teghen een
vroem heer, en wist daer geen raet, die een dootslach gedaen hadde, een monick...is
syn tonghe uytgetrocken, een Spaengiart een borger doerscote, met een ander,...hief
een Spangiart een arm af, met een grysen baert, van een moorder enz. Van Haechts
taalgebruik vertoont hierin gelijkenis met de huidige situatie in de Kustwestvlaamse
dialecten, waar naast de accusatiefvormen den, den diën, den braven niet het te
verwachten ne < eenen maar een (ə) verschijnt (zie 1). Het is mogelijk maar
vooralsnog onbewezen dat deze afwijking verband houdt met de geringe
beklemtoning en de sjwa-achtige reductievocaal van het onbepaald lidwoord.
Accusativisme zou hier tot een opeenstapeling van sjwa's hebben geleid ('n'n boer?),
wat weliswaar niet ongehoord (Brabants m'n'n aarm ‘mijn arm’), maar misschien
minder wenselijk was?
Eveneens nog empirisch na te gaan is de wijze waarop het 2-generasysteem in
Noord-Nederiand tot stand is gekomen. Een aan-
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tal scenario's zijn daarbij denkbaar. Misschien werd in de vroege vijftiende eeuw,
toen het oude casussysteem nog intact functioneerde, den bij zaaknamen niet tot
de nominatief uitgebreid, zoals dat in het zuiden wel het geval was; zodoende was
anderhalve eeuw later ook geen den-nominatief voorhanden die model kon staan
voor een analoge operatie met persoonsaanduidingen. Of kan het zijn dat, op het
ogenblik dat in het zuiden den bij zaaknamen in de nominatief doordrong, het
naamvallensysteem in het noorden reeds in zo'n verregaande staat van ontbinding
verkeerde, dat de mogelijk werd in datief en accusatief: van de gront i.p.v. van den
gronde, met de brief i.p.v. metten brieve, in de boem i.p.v. in den boeme enz.? In
zulk systeem kregen n-vormen (den, eenen, goeden) een archaïsch stigma, waardoor
ze uiteindelijk moesten verdwijnen en daarmee het traditionele 3-generasysteem.
januari 1988

Adres van de auteur:
UFSIA
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
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Bijlagen
De overgang van nominatief (stippellijn) naar accusatief (onderstreping) in vier
Zuidnederlandse dialecten (de voorbeelden zijn voor de aangegeven periode
exhaustief; de cijfers achter de voorbeelden verwijzen naar de paginering in de
bron).
Antwerpen (Antwerpsch Archievenblad 25, 1888):
1383

alsoe verre alse
ghedraecht (127)

1384

Dit es

1386

gheviele

van der assise

(132)
(140);

waert datter
(140);

ghesciede

waert dat yemende binnen Antwerpen
enighen twist gheviele (151)
1388

(89) alsoe verre als

ingaet;

ende des sal altoes eenen peghel op der
Scepenenhuys syn (183)
1390

ende dat oec hiermede quite ende te
nieute sal syn den brief van der duwarien
(195);
dat sal syn

(208);

aen den weert daer
(214)
1391

onder leeght

met meer woerden alsoe uwen brief wel
begrepen heeft (231);
met meer woerden, also uwen brief
begrepen heeft (234);
soe wart

1392

ghetoent (238, 248)

Den brief van Yden wart ghetoent (235);
Den brief van haerre pelgrimagie wart
ghetoent (235);
nadat
vander Chinxenmarct
tAntwerpen...leden sal syn (253);
Den brief van Katlinen vors. wart
ghetoent (257);
Den brief van Zoeten wart ghetoent (258)

1393

Den brief van siere pelgrimagie wart
ghetoent (267)
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1394

Den brief van Jans pelgrimagie
vorghenomt wart ghetoent (186);
Den brief van der pelgrimagie van hem
wart ghetoent (266);
Den brief van Jans pelgrimagie wart
ghetoent (270);
Den brief van Jans pelgrimagie van
Bruesele wart ghetoent (271);
wart dat yemende binnen Antwerpen
enighen twist gheviele (272)
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1395

alsoe

inhilt (191);

dat ons des niet gheschien mochte ende
anders tonswaert
ghedroeghe (193);
wart dat yemende binnen Antwerpen
enighen twist gheviele (275);
Den brief vander pilgrimagien van Jan
Boden vors. wart ghetoent (283);
met vele meer woerden die uwen brief
begrepen heeft (288)
Omgeving abdij Rozendaal (Goetstouwers, o.c.):
Walem

1376

den Rosendaelschen
wech, die te Lancbroec
wert gheet in deen side
gheleghen (18)

Lier

1380

op dit ghoede, die
begrypt, hout ende inheft,
daer
(brief) dore
ghesteken is (23)

1385

daer af
was (31)

ghemaect

Walem

1385

daer af

sprac (32)

Heist

1385

een bosch, geheeten den
Aerdt (33)

Duffel

1389

daer
(brief) dore es
ghesteken (42)

1390

in allen der manieren, alse
begriipt (43)

Walem

1393

dat
des goeds
goeds (sic) voirseit verboirt
es (48)

Duffel

1395

als

, dair
dore ghesteken
es, wale heeft begrepen
(51);
vorwaerden die in desen
ouden brief, daer
dore ghesteken,
ghescreven staen (51);
dair
dore
ghesteken es (52)
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Walem

1398

als

, dair
doer ghesteken
es, wale begrijpt (59);
dair
dore
ghesteken es (59)

Duffel

1399

dat
sgoeds
voirseyt verboirt ware (60)

Walem

1400

anders dan
, dair
dore
ghesteken es, heeft
begrepen;
dair
dore
gesteken es (66)

Rumst

1402

desen voerseiden
erffeliken tsijs es the
gheldenne ende te
betalenne (72)

Heist 1404 met enen beemt, gheheten
(73)
Walem 1407 dat
tsgoeds voirseit verboirt es (78)
Lier 1408 dat
hare ghemoertefisert ghoed is (78)
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Walem

1410

als

dair
doire
ghesteken es, wale heeft
begrepen;
in desen ouden brief dair
doire
ghesteken es (80)

Duffel

1410

tstuc dair
staet (80)

Kampenhout

1412

een dachwant
lants...gheheeten den
Cauter (82)

Berlaar

1412

ane den beemdt
gheleghen es int Husscoer
(84)

Duffel

1413

als den scepenen brief van
Dufle die daer af ghemaect
es wel heeft begrepen
(87);

op

als den scepenen
brief...wel verclaert ende
begrepen heeft (88)
Walem

Berlaar

1414

Den drossate maende, de
scepenen wijsden (93;
uniek voorbeeld van
accusativisme bij een
agens; copieerfout van de
uitgever?)

1416

in desen ouden scepenen
brief, doir den welken
desen jeghewordigen
gesteken ende gehangen
is (98)

1417

vijf vierendeel
beemts...gheheten den
Lolaert (99);
Welken beemt
voergenoemt gheleghen is
int Huusschoer geheten
den Lolaert (100)

1420

dat dan desen
voergenoemden beemt
versterven sal opf
joeffrouwe Berbelen;
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dat den voergenoemden
beemt versterven sal op
joeffrou Margriten;
dan sal den
voegenoemden beemt den
voergenoemden godshuse
weder toe comen (106)
Hoogstraten (Lauwerys, o. c.):
1370

een viertele tsaetlands bheheeten (sic)
den hoeghen acker (18)
dat

1375

ende erfpacht
es (18)

twee loepene tsaetlands gheheeten
;
Een loepen tsaetlands gheheeten den
Bolcacker;

1376

met eenen acker gheheeten
Cale (21)

optie

een loepensaet gheheeten
de wilghen;

aen

Vercocht...half den bolc...gheheeten
;
in eenen beemt gheheeten
(22);
een weyde gheheeten den Loddershoec;
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eenen beemt gheheeten
;
een weyde...gheheeten
(23)
1377

oude grote tornoyse...die
begrepen hadde (24)

1384

...vercreghen ende vererft heeft...eenen
acker twee muddeken tsaetlands
gheheeten den Molenacker;
een muddeken tsaetlands gheheeten den
Bolcacker;
met eenen ackere gheheeten
Cale (28)

1388

in eenen beemt gheheeten
(31)

1399

als
begrypt daer
...doer ghesteken is;
ghelyc

opte

inhout (35)

1406

dat een gheheeten
....dat
ander gheheeten den Royacker (45)

1407

ghelyc
begrypt sonder rasure
daer
van ons beseghelt doer
ghesteken is (48);
daer
van ons bezegelt doer
ghesteken is (17)

1410

als

1413

daer
(56)

1416

ocht

sonder rasuere begrypt daer
...doer ghesteken is (52)
af is een stuc lants
yet te cranc weer...;

daer
af is na inhout van
eenen scepenen brieve eenen bloc;
daer
1428

af is syn huys (59)

welken erfbrief mensyen maket van
twintich lopenen erfrogs; als
v
...inhoudet ende begrepen hevet, daer
desen nabrief van ons beseghelt doer
ghesteken is (72);
welken erfbrief mensyen makede van
enen sister erfrogs (73)
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1431

so is
een erve geheeten den Struychof (77)

1435

wert oec also dat
niet
ghenoech vonden en worde...dat
goet genoech sal
syn (79);
op eenen beemde geheeten
Dyepenbeemdt (80);
als
verclaerde (81)

1437

...dat wel

van eenen beemde geheeten den Nouts
beemdt (82);
gelijc als
vutwisede (83);

...clerliker

alsoet den voerbrief cleerliker vutwijset
(84);
also breet als den warmoeshof is (85)
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1438

een stuck erfs geheten den
Sneppenstruyc (86);
gelijc enen besegelden brief...cleerliker
vutwisede (87)

1439

gelijc als

...clerliker inhielt;

gelijc deser (sic) voerbrief in der
waerscappen oec cleerlic
vutwiset daer desen naebrief...dore
gehangen is (89);
wanter eenen beseghelden brief is (91)
Gent (Béthune, o.c.):
1418

een stic lands...gheheeten

(138);

als of
in der vorseijder kerken
hande niet commen en ware;
so soude
bliven
staende te zulker renten (139)
1425

alsoe
ende verclaert (146)

1431

soe dat

daerof inhaut
sprect (151);

mids dat den principalen tsaertere blijft
rustende (152)
1437

dat die van sente Lijsbetten vernoemd
toebehoerde de visscherie buter
Waelpoerten, te wetene den groeten
wael (160)

1448

in een lants (sic) gheheeten den Driesch
(167)

1450

welken vorseiden wetteliken tsaertere
ende rente vorseid der vornoemder
joncfrouwen toecommen (169);
ghelijc dat den registre...wel verclaert
(170)

1451

ghelijc...dat den bezeghelden
brief...inhoudt (171)

Eindnoten:
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1 Aanleiding tot het schrijven van dit artikel was het verschijnen van de dissertatie van J.A. van
Leuvensteijn, De kluchten van Gerrit Hendericxsz van Breughel (3 dln.), diss. V.U. A'dam 1985;
meer bepaald Deel I, tekst p. 25-100, kaarten p. 206-213. Van Leuvensteijn gaat op die bladzijden
in op het gebruik van het genus bij Breughel en beschrijft uitvoerig de bestaande literatuur
terzake. De kaart op p. 123 in A. Weijnen, Schets van de geschiedenis van de Nederlandse
syntaxis (Assen 1971) werd echter vergeten. Ik dank bij dezen G. van Eemeren, F. Willaert
(UFSIA) en B.C. Damsteegt (Leiden), die mij met een aantal verwijzingen en adviezen
behulpzaam zijn geweest.
2 P.J. Cornelissen -J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect, Dl.I (Gent 1899), p. 63.
3 J. Pauwels, Het dialect van Aarschot en omstreken (2 dln.) (z.p. 1958), p. 320-321.
4 J. Taeldeman, ‘Inflectional aspects of adjectives in the dialects of Dutch-speaking Belgium’, in:
Dutch Studies 4 (1980), p. 223-245, kaart p. 226.
5 S. de Vriendt, Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels....(Gent 1971), p. 78. De
Vriendt vermeldt niet welke substantieven dat zijn. Naar wat verder hier volgt, zijn het vermoedelijk
persoonsaanduidingen (in subjectpositie).
6 J. Grauwels, Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545,
Assen 1971. Der wordt ook wel eens gebruikt bij de substantieven peys (vrede), sneuwe, offer,
clepel en vooral bij het woordje kennep. Is het behoud van der bij deze woorden in de hand
gewerkt doordat het (sociaal, klimatologisch, economisch) gewichtige begrippen waren in de
voorstellingswereld van Munters? Er zijn slechts drie voorbeelden met den bij animale subjecten:
den pastoer, den legaet, den keyser (p. 26, 134).
7 R. van Roosbroeck, De kroniek van Godevaert van Haecht (1565-1574), Antwerpen 1929.
Uitzonderingen zijn: de hemel, welcke peys (p. 7, 169).
8 J. van Loon, Morfeemgeschiedenis en -geografie van de Nederlandse toenamen (Handzame
1981), p. 292-293.
9 Aldus o.m. A.A. Weijnen, Schets..., p. 51; G. Kazemier, ‘Wijziging van taalfuncties en het
verdwijnen van de nominatief uit het Vlaams’, in: Nieuwe Taalgids 39 (1946), p. 48-55; F.A.
5

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst, Syntaxis (Den Haag 1977 ), p. 101; J. Franck,
Mittelniederländische Grammatik (Leipzig 1910), § 216.
Zie o.m. MNW s.v. Ute (Kolom 868): Den anderen boec es hier uut.
Mogelijk is dit echter een voorbeeld van een absolute accusatief. Zie daarvoor Stoett, p. 135.
A. Goetstouwers, De oorkonden der abdij Rozendaal (2 dln., Antwerpen 1956-1985), Deel II, p.
4, 18, 32, 58.
J. Lauwerys, Hoogstratens oudste schepenbrieven (1315-1480) (Hoogstraten 1958), p. 18, 21,
23, 28.
‘Antwerpsch Archievenblad’ 25 (1888), p. 151, 183.
‘Antwerpsch Archievenblad’ 25 (1888), 26 (1889), 27 (1890).
Goetstouwers, o.c.., passim.
Lauwerys, o.c., passim.
J. Béthune, Cartulaire du béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand, Brugge 1883. Het woord de
clooster, dat (op p. 139) zesmaal in de nominatief verschijnt (het is duidelijk agens) werd niet
meegeteld.
E. Feys en D. Van de Casteele, Histoire d'Oudenbourg (2 dln.), Brugge 1873. Enkel het
voorkomen van het woord ontfanc in de frequente slotconstructie van de stadsrekeningen ‘de(n)
ontfanc draecht/loept’ werd onderzocht (vanaf p. 260 in Deel II).
In de kroniek van Munters is wel een zekere hiërarchie merkbaar (zie daarvoor noot 6). Voor de
opkomst van den bij animate subjecten heb ik niets in dezelfde richting kunnen vaststellen.
Stoett (p. 113 en 116) geeft voorbeelden van dergelijke alternerende constructies.
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F. de Tollenaere
Een nieuw gotisch etymologisch woordenboek
*Winfred P. Lehmann, A Gothic etymological Dictionary. Based on the
third edition of Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache by
Sigmund Feist, with bibliography prepared under the direction of
Helen-Jo J. Hewitt. Leiden - E.J. Brill - 1986 (xx, 712 p.). Gld. 145.
Sigmund Feist, geboren in 1865 te Mainz, studeerde aan de universiteit van
Straatsburg, waar hij promoveerde op een werk over Gotische etymologie. Dit
verscheen in 1888 als nr. II in de ‘Sammlung indogermanischer Wörterbücher’ bij
Karl J. Trübner in Straatsburg onder de titel Grundriss der gotischen Etymologie.
Het is opgedragen aan zijn leermeester, de armenoloog Johann Heinrich
Hübschmann. Feist was toen drieëntwintig jaar oud.
In 1896 publiceerde C.C. Uhlenbeck, ‘Ausserord. Prof. an der Univ. Amsterdam’,
een Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache met de
bedoeling ‘Feists grundriss der gotischen etymologie dem heutigen stande der
wissenschaft gemäss zu vervollständigen und ihn überhaupt als hilfsmittel bei
germanistischen Studien zu ersetzen’. Daarvan verscheen reeds in 1900, Uhlenbeck
was intussen ‘Professor an der Univ. Leiden’, een tweede druk. Maar Uhlenbeck
zou niet het laatste woord krijgen.
In 1909 werd bij Max Niemeyer (Halle a. S.) het Etymologisches Wörterbuch der
gotischen Sprache mit Einschluss des sog. Krimgotischen van Feist uitgegeven,
waarvan in 1923 een ‘zweite, gänzlich neubearbeitete Auflage’ verscheen. Deze
werd in 1939 opgevolgd door het Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache,
thans niet langer uitgegeven door Max Niemeyer in Halle maar bij E.J. Brill in Leiden.
Het waarom laat zich gemakkelijk raden. Schreef Feist in de voorrede van de 2de
druk ‘das Buch ist in schwer lastender Zeit fertiggestellt worden’, in het voorwoord
bij de 3e druk, ‘Berlin W 50, Regensburgerstr. 28 in Dezember 1938’ ontbreekt een
dergelijke
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ontboezeming, hoewel de tijd na 1933 voor Sigmund Feist, ‘Deutscher, Germanist,
1
Jude’, nog wel iets meer ‘schwer lastend’ moet zijn geweest dan de jaren na de
voor Duitsland zo bittere nasleep van de Eerste Wereldoorlog.
In 1986, bijna vijftig jaar na het Vergleichendes Wörterbuch en bijna honderd jaar
na de Grundriss der Gotischen Etymologie, komt weer bij Brill, A Gothic etymological
Dictionary door Winfred P. Lehmann van de pers. Het boek is, zoals in de ondertitel
wordt vermeld, gebaseerd op de derde druk van Feist. Hoewel het er aanvankelijk
naar uitzag dat de nieuwe bewerking van Feist weer in Duitsland zou plaatsvinden
2
- de naam Elmar Seebold werd in dit verband genoemd - is de fakkel toch in
Amerikaanse handen overgegaan.
In de ‘acknowledgements’ vermeldt Lehmann de hulp, financiële en andere, die
hij van verschillende instanties en personen mocht ontvangen. Onwillekeurig moet
men daarbij denken aan zijn voorganger, wiens Vergleichendes Wörterbuch het
werk van één man is geweest en dat na 1933 ook wel zijn moest. Links van de
titelpagina van zijn werk staat een onvergetelijke foto van de schrijver, terwijl hij met
een stalen pen drukproeven corrigeert. Die foto is vermoedelijk wel iets ouder dan
de ondertekening van het voorwoord ‘Berlin W 50,...Dezember 1938’. In dat jaar
was Feist drieënzeventig jaar oud. Het jaar daarop zou hij, ziek en aan zijn rolstoel
gekluisterd, zijn vaderland verlaten en naar Denemarken uitwijken. Op 23 maart
1943 stierf hij in een Kopenhaags ziekenhuis. Zijn laatste publikatie, ‘Der Name
Germanen’ (1941), was evenals zijn eerste aan de Germanen gewijd.
Het tegenwoordige werk is, althans wat de titel betreft, een terugkeer naar Feist
1909 en 1923, wat echter allerminst inhoudt dat het minder ‘vergleichend’ zou zijn
dan zijn directe voorganger. Maar er zijn toch heel wat verschillen. Zo ontbreken
hier, in overeenstemming met de overlevering der handschriften, diakritische tekens
boven vocalen, bijv. bij Feist faúr bij Lehmann faur. Volgens de auteur zijn de
waarden van de Gotische spellingen ai, au een van de ‘topics that...do not affect
the etymologies of the words concerned’ (p. vi-vii).
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Opvallend is de nummering der lemmata; zo heeft and-wairþi het alfanumerieke
etiket A 180 en zelotes Z1, wat vermoedelijk samenhangt met de rol die de
automatisering bij het voorbereiden en drukken van het boek heeft gespeeld. Toch
kan ik deze etikettering niet fraai vinden en ik vraag mij af, of die bij het door de
computer bestuurde zetten niet onderdrukt had kunnen worden.
Een andere eigenaardigheid die m.i. geen verbetering inhoudt, is dat zoveel
lemmata door een sterretje werden voorafgegaan, namo heeft geen ster, maar
naiteins, waarvan de nom. sg. niet is opgetekend, in tegenstelling tot de nom. pl.
naiteinos en de acc. pl. nateinins, krijgt wel een ster. In overeenstemming met de
bedoeling van August Schleicher wordt een gereconstrueerde vorm *nou̯(e)dos, het
veronderstelde voorstadium van lat. nūdus, door een sterretje voorafgegaan. Maar
als dat ook, zoals hier, bij naiteins het geval is, dan is er geen onderscheid meer
tussen ‘reconstructed forms’, d.i. gereconstrueerde, symbolische grootheden
enerzijds en toevallig niet opgetekende vormen, ‘non-attested forms’, anderzijds,
hoewel daar toch een principieel verschil in karakter tussen bestaat. Natuurlijk is er
alles voor te zeggen om de ‘non-attested forms’ als zodanig te kenmerken, maar
dan liever niet met de ster van Schleicher, maar wel bijv. met een asterisk aan het
eind van een woord. Zo zou men in Gotische grammatica's bij het paradigma van
de f. ô-stam giba de gen. en dat. pl. als gibo* en gibom* duidelijk als niet-opgetekende
vormen kunnen kenmerken, zodat de paradigma's zich zouden conformeren aan
3
wat werkelijk over de handschriften tot ons is gekomen. Vergeleken met het net
genoemde *nou̯(e)dos zou ik een gen. pl. gibo niet hypothetisch willen noemen,
maar wel niet-overgeleverd. Het gebruik dat Lehmann maakt van de sterretjes is
m.a.w. ambivalent.
Een verschil met zijn voorganger is ook dat Lehmann aanzienlijk minder lemmata
heeft. Bij hem ontbreken o.a. aflet, faur-waipjan, gataura, motareis. Van de dertien
uf-composita: uf-bauljan, uf-blesan, uf-brikan, uf-gairdan, uf-hauseins, uf-hlohjan,
uf-hnaiweins, uf-kunþi, uf-rakjan, uf-swalleins, uf-swogjan, uf-þanjan, uf-waira bij
Feist, zijn er slechts vier bij Lehmann als lemma gehonoreerd: uf-bauljan, uf-blesan,
uf-swalleins en uf-þanjan. Uf-swogjan zal men tevergeefs onder
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swogjan, gaswogjan of swogatjan zoeken, het is evenals de twee laatste alleen bij
S178 swegnjan te vinden. Het is m.a.w. allemaal een beetje omslachtig geworden.
Via het Gotische register (p. 430-454) is alles weliswaar te achterhalen, maar het
is wel tijdrovend en nogal irriterend. Geef mij maar de methode Feist.
De omvang van de Etymological Dictionary is ongeveer gelijk aan die van zijn
voorganger; beide tellen iets meer dan 700 bladzijden. Om het boek niet te laten
uitdijen, heeft Lehmann veel van de commentaar weggelaten die Feist aan het eind
van de artikelen liet afdrukken in kleiner lettertype. Een tijd geleden zei Lehmann
dat ‘some entries’ bij Feist aardig in de richting van korte monografieën gingen,
4
zoals bijv. fairguni, dat drie en een halve kolom beslaat. Maar is fairguni bij Lehmann
nu werkelijk veel korter geworden? Het telt bijna drie kolom, een winst die vanwege
de manier van drukken vermoedelijk meer schijn is dan wezen. De tekst van het
eigenlijke woordenboek telt bij F. (= Feist) 583, bij L. (= Lehmann) slechts 413
bladzijden, maar het lettertype bij de laatste is veel kleiner, zodat het verschil minder
groot is dan het lijkt. Daartegenover staat dat de woordregisters bij L. veel uitvoeriger
zijn dan bij F.: 177 tegenover 126 bladzijden, waardoor dan weer afbreuk wordt
gedaan aan de door L. beoogde ‘reasonable bounds’ (p. vi).
Enorm verschillend is echter de bibliografie uitgevallen: bij F. 15, bij L. niet minder
dan 120 bladzijden. Terwijl F. in zijn bibliografie alleen die werken opneemt die hij
in zijn woordenboek heeft geciteerd, krijgen we bij L. zoiets als ‘la bibliographie pour
la bibliographie’. Ik zei Lehmann, maar dat is eigenlijk niet juist. Op de titelpagina
van de Gothic Etymological Dictionary (voortaan afgekort GED) leest men ‘with
bibliography prepared under the direction of Helen-Jo J. Hewitt’. Nu is het natuurlijk
uitgesloten dat de meer dan 3.000 nummers allemaal in de kolommen van het
woordenboek werden aangehaald. Men kan zich dat moeilijk voorstellen i.v.m.
nummers als Johannes Cochlaeus, Vita Theoderici regis Ostrogothorum et Italiae
(1699) of Abraham van der Mijl (lees Mijle), Lingua Belgica (1612). Het kan niet de
bedoeling zijn geweest de Gotische bibliografie van Mossé, Marchand en
5
Ebbinghaus over
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te doen, aan te vullen of voort te zetten. Daarvoor zitten er teveel hiaten in deze
bibliografie. Ik geef enkele voorbeelden.
De naam Nordmeyer ontbreekt en dus ook zijn artikel ‘Gothic initial þl’ (Lg. 11,
1935, 216-219), zulks in tegenstelling tot Klaus Matzel's ‘Anlautendes þl- und fl- im
Gotischen’ (Die Sprache 8, 1962, 220-237). De bijdragen van J. Brüch eindigen met
1933, zodat zijn artikel ‘Got. kaupatjan “ohrfeigen” (ZDA 83, 1951-'52, 103-107) er
niet bij is. Onder Albert M. Sturtevant ontbreken diens ‘Gothic notes’ (JEGP 39,
1940, 456-461); ze hebben betrekking op bandja, mais, sigljan, kapillon. Onder
James W. Marchand mist men zijn bijdrage ‘Les Gots ont-ils vraiment connu l'écriture
runique?’ (Mélanges de linguistique et de philologie Fernand Mossé in memoriam
(1959, 277-291), waarin hij uitvoerig niet alleen boka-bokos, meljan, writ(s), runa,
stabeis, spilda behandelt, maar ook ranja (speerpunt van Dahmsdorf) en tilarids
(speerblad van Kowel), woorden die zowel bij F. als bij L. voorkomen, maar waarvan
het niet zeker is, dat ze iets met de Goten te maken hebben. Onder Mezger is een
kleine bijdrage over inilo (ZVS 75, 1985, 210) niet aanwezig, evenmin als die over
skohsl (a.w. 123) en onder Hamp niet diens artikel over hetzelfde woord (Celtica 6,
1963, 118). Eveneens ontbreekt de naam J.R. Puryear, Greek-Gothic Lexicon and
Concordance to the New Testament. Thesis Vanderbilt University 1965 (University
Microfilms, Ann Arbor). Bij Oscar J. Jones stopt de bibliografie in 1958, zodat ‘The
etymology of Gothic undarleijin (MLN 81, 1966, 498-500) ontbreekt. Onder Sehrt
mist men de bijdrage ‘Ai und au im Gotischen’ in het Festschrift Theodor Frings (=
Fragen und Forschungen im Bereich und Umkreis der germanischen Philologie
1970, 1-11).
Dat het niet de bedoeling kan zijn geweest Mossé-Marchand-Ebbinghaus
overbodig te maken, blijkt overigens ook uit wat Helen-Jo J. Hewitt schrijft: ‘The
basis of selection for this bibliography was threefold: a prior compilation of records
for 500 books (door de bibliograaf dr. Saul Migron) with a high likelihood of relevance
to a new edition of the dictionary, citations appearing in the third edition, and the
further works referred to in this edition’ (p. 593). Als nummer vier had men kunnen
verwachten: excerpeerwerk van een x aantal germanistische en indogermanistische
tijdschriften.
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Dat zal er ongetwijfeld bij zijn geweest, maar hoe? Op die vraag krijgt men geen
antwoord. Zij die ‘the other some three thousand records’ bij elkaar hebben gebracht,
‘a series of students employed under the college work-study program’ gedurende
een periode van vijf jaar, hadden dat misschien ook niet gekund. Deze
‘over-fluctuating group’, waarvan alleen maar ‘familiarity with a second language’
werd geëist, was uiteraard niet berekend voor zulk gespecialiseerde, hoewel uiterst
leerzame taak.
Met dat al weten wij niet wie de tijdschrifen na 1939 voor zijn rekening heeft
genomen en tot welk jaar het excerperen werd voortgezet. LB 68, 1979, 257-258,
is daar niet bij geweest, blijkens het ontbreken van Kenneth Shields Jr., ‘The Gothic
genitive plural ending ē’. I.v. Lehmann of Polomé, zijn collega, zijn begrijpelijkerwijs
bijdragen te vinden van het jaar 1986, van Ebbinghaus, die in de ‘acknowledgements’
genoemd wordt i.v.m. ‘his careful reading of the text in its near-final form’ (p. ix)
6
pennevruchten tot 1985. Maar gotica uit KZ of, met de in de GED gebruikte afkorting
7
van ‘The MLa International Bibliography’, ZVS 96, 1982, zijn noch in de bibliografie
noch in de daarvoor in aanmerking komende artikelen te vinden.
Werd het woordenboek van F. in 1939 traditioneel gezet, bijna een halve eeuw
later is het gebruik van de computer bij het maken van woordenboeken niet meer
weg te denken. Over het werk bij de opbouw van de informatiebank, het maken der
programma's, de opmaak van de tekst en het ontwerpen der symbolen vindt men
informatie op p. vii-ix. Het voortdurend wisselen van lettersoort in elk artikel heeft
bij het programmeren ongetwijfeld een onverslapte aandacht en uiterste accuratesse
geëist. De tekst van F. leest stellig prettiger dan die van L. Toch hoeft door de
computer bestuurd zetwerk niet van mindere kwaliteit te zijn dan traditioneel zetsel.
Men vergelijke slechts de door Brill in 1976 uitgegeven Word-Indices and Word-lists
to the Gothic Bible and Minor Fragments. Absoluut beneden de maat uitgevallen is
de cursieve ð, die verkreukeld en te klein is, men zie bijv. in de Noordgermaanse
index een woord als bijv. hvaðarr (p. 461). De titelpagina recto en verso en p. 1 zijn
traditioneel gezet en steken plezierig af tegen de rest; het geheel werd door Brill na
het maken van offsetplaten gedrukt en gebonden.
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Bij de opbouw der artikelen van de GED heeft L. zich gehouden aan het schema
van F., waarbij achtereenvolgens aandacht werd besteed aan 1. Gotische gegevens,
2. verwante woorden in het Germaans, 3. extra-Germaanse gegevens, 4. verwijzing
naar bronnen van informatie. Met ingang van de derde druk van het woordenboek
van F. was, blijkens de nieuwe titel Vergleichendes Wörterbuch der gotischen
Sprache, het zwaartepunt gaan liggen op het vergelijkend aspect der etymologie.
Dat is ook in dit boek het geval behalve in de titel. Bij L. is het extra-Germaanse
aandeel in elk artikel nog groter geworden. Was bij F. in het artikel sa iets meer dan
de helft aan indogermanica besteed, bij L. neemt het niet-Germaanse deel, met
daarop betrekking hebbende referenties, niet minder dan driekwart van het geheel
in beslag.
Bij elk artikel wordt de Indogermaanse wortel vermeld zoals die te vinden is in
het Indogermanisches etymologisches Wörterbuch (1959) van Julius Pokorny. L.
beperkt zich echter niet altijd tot de wortel zoals die bij Pokorny te vinden is, zo
mogelijk vermeldt hij ook een ‘modified notation’, d.w.z. een formule die al of niet
beïnvloed is door de laryngaaltheorie. I.v. alhs bijv. wordt wel verwezen naar Pokorny
32, maar i.p.v. diens idg. wortel √aleq- vermeldt L. een gemodificeerde vorm alk-,
overigens met dezelfde betekenis ‘protect’, terwijl aan het eind van het artikel de
laryngaaltheorie om de hoek komt kijken met ‘if PIE al ← H2el- is the root for the
theme al-k-, H2l-ek-, it may ultimately be the same as al- nourish P(okorny) 1959:
26-27’. Bij kaurn vindt men weliswaar een verwijzing naar Pokorny 390-391, maar
de √g̑er wordt niet overgenomen, wel is er een ‘PIE g̑r-H-no-m’. Vergelijk dat met
de traditionele formule bij F. ‘idg. g̑r̥no oder g̑ƅrəno- (nach Hirt, Idg. Gramm. II, 130
ʃ.)’, of bij Van Wijk ‘idg. *g̑erəno-’. Zie bij L. ook een formule zoals bijv. p. 52a sub
w

auþs ‘PIE *Ha(p)o + *dg h-iH-tó-’. Wie afkerig is van een dergelijke notering, moet
bedenken dat een idg. correspondentieformule = reconstructie in cijferschrift
theoretisch even onberispelijk zou zijn. Maar zou men van L., die in mei 1959 op
een ‘conference on Indo-European linguistics’ het thema ‘the Germanic evidence
for laryngeals’ behandelde, niet nog meer laryngalistiek in zijn woordenboek hebben
verwacht? Hij schrijft
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immers ‘the laryngeal theory is now generally accepted with differences on details’
(p. vi). Indien het werkelijk zo is dat de laryngale formules niet alleen algemeen
aanvaard, maar bovendien ook nog beter bruikbaar zijn dan de traditionele, dan
vraagt men zich af, waarom L. niet konsekwent is overgestapt op laryngale
‘reconstructies’, daarbij de traditie latend voor wat ze was. Zoals het nu is, zou de
lezer misschien de indruk kunnen krijgen van lippendienst i.p.v. ongereserveerde
overtuiging. Anderzijds zou het niet de eerste keer zijn dat een aanvankelijk
8
enthousiasme voor een nieuwe theorie naderhand slinkt. Onder Polomé vindt men
in de bibliografie de artikelen ‘On the source of Hittite h’ (1952) en ‘Zum heutigen
Stand der Laryngaltheorie’ (1952). Maar waarom ontbreekt zijn ‘Théorie “laryngale”
et germanique’ (Mélanges Mossé (1959) 387-402) toen de schrijver hoogleraar was
aan de ‘Université d'Élisabethville’? Daarin plaatste Polomé kritische kanttekeningen
bij zes sporen van laryngalen in het Germaans, die Lehmann in zijn
Proto-Indo-European Phonology (1952) had beschreven. Zijn conclusie luidde toen:
‘j'estime qu'en ce qui concerne le germanique, les résultats (de la théorie “laryngale”)
sont encore trop incertains pour qu'on en fasse état dans un manuel comme celuici’.
Wat Polomé in 1959 schreef, heeft ook nu zijn geldigheid nog niet verloren; zie H.
Birkhan, Etymologie des Deutschen, 1985, 72. Anderzijds moet men toch bedenken,
dat consequent laryngalistische formules de bruikbaarheid van de GED voor hen
die zich met Gotisch bezighouden niet ten goede zou zijn gekomen. Misschien heeft
L. deze factor verdisconteerd.
Evenals A. Meillet en vele anderen na hem gaat L. niet meer uit van de drie
reeksen Indogermaanse gutturalen, t.w. ‘palatale’, ‘reinvelare’ en ‘labiovelare
Verschlusslaute’ van Karl Brugman. Waarom zou hij ook? De ontwikkelingen in de
verschillende Indogermaanse talen zijn immers best te verklaren wanneer men van
twee reeksen uitgaat. ‘Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora’ (Ockham).
L. erkent alleen ‘palato-velar and labiovelar phonemes for Proto-Indo-European’,
maar, zo voegt hij eraan toe, ‘I may mark palatal allophones’ (p. vii). Wie dit laatste
niet in gedachten heeft, zal zich misschien telkens weer verbazen bij
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transcripties als bijv. ‘PIE g̑en-u-’ met het palataliseringsteken boven de g. Ik krijg
het altijd een beetje moeilijk met termen als foneem en allofoon als die gebruikt
worden i.v.m. een prototaal als het Indogermaans. ‘In general’ schrijft L. ‘the
representations for reconstructed languages are phonemic’ (vi). Zou men dergelijke
termen niet liever reserveren voor werkelijke talen en ze dus niet gebruiken i.v.m.
een volgens de mode en de stand der taalwetenschap wisselende notering van een
prototaal, die men gemakshalve met een eufemisme ‘gereconstrueerd’ belieft te
noemen? ‘Jede rekonstruierte Sprache’, schrijft Bernfried Schlerath (ZVS 95, 1981,
201), ‘ist als solche ohne zeitliche und räumliche Ausdehnung. Dialektische und
schichtenbedingte Differenzen sind im Rekonstrukt beseitigt’. Zijn onze Indogermanse
wortels en reconstructies wel iets anders dan ‘wiskundige’ formules die een reeks
van regelmatige elementencorrespondenties in de verschillende talen van de
Indogermaanse familie uitdrukken en daardoor taalverwantschap bewijzen? Als
zodanig staan die wortels, krachtens de methode van het comparatisme, principieel
buiten elke talige werkelijkheid. Het Indogermaans zoals dat in wisselende,
evoluerende vormen sinds August Schleicher, over de Junggrammatiker tot het
laryngalisme wordt genoteerd, is geen taal, doch niets meer en ook niets minder
dan een systeem van correspondentieformules. De concrete oertaal die dit wisselend
systeem krachtens zijn methode veronderstelt, waar het naar verwijst, blijft echter
binnen het kader van de methode ontoegankelijk.
Men kan op goede gronden de mening zijn toegedaan dat in een etymologisch
woordenboek van het Gotisch de Gotisch-Germaanse etymologie centraal dient te
staan, maar in 1939 is Feists Etymologisches Wörterbuch een Vergleichendes
Wörterbuch geworden en Lehmann is dezelfde weg blijven gaan. Het is zonder
meer duidelijk, en volkomen begrijpelijk, dat in de GED het Indogermaanse gedeelte
veel meer aandacht krijgt dan het Germaans-Gotische. Een typisch voorbeeld van
een behandeling waarbij het Germaanse aspect der etymologie in de verdrukking
komt, vormt het paar and-sítan/ánda-sets. Noch bij F. noch bij L. wordt het ww.
andsitan een apart lemma waardig gekeurd. Het adj. andasets krijgt dat, bij F. en
bij L., echter
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wel, vermoedelijk omdat er niet zoiets als een Gotisch woord sets bestaat, waaronder
andasets niet verstopt kan worden. Maar ww. en adj. horen bij elkaar en hadden bij
elkaar behandeld moeten worden. Andasets ‘afschuwelijk’ behoort bij andsitan, dat
onder meer de betekenis ‘vrezen’ heeft. Voor de betekenis van het werkwoord vgl.
ndl. ontzetten, causatief bij ontzitten, in MNW alleen opgetekend in de bet.
‘ontkomen’; maar ohd. intsizzen, oe. onsittan betekent ‘bang zijn’. Van dit alles is
bij L. niets terug te vinden, hoewel het opstel van Ture Johannisson ‘Got. andhruskan
och andsitan. Ett misskänt synonympar’ (SNF 39, 1949, 1-19) over het verband
tussen het werkwoord en het daarbij behorende verbaaladjectief toch duidelijk
genoeg is. Bij andhruskan wordt wel naar de bijdrage van Ture Jahannisson
verwezen, zonder dat echter gezegd wordt dat dit ww. n i e t ‘question’ maar
‘terugdeinzen, bang worden, vrezen’ moet betekenen. Dit ww. houdt ongetwijfeld
verband met on. horskr, oe.os.ohd. horsc ‘verstandig’, maar dan in zijn
oorspronkelijke betekenis ‘vlug, snel’. Ándanems ‘aangenaam’ en andníman
‘ontvangen’ worden evenmin direct op elkaar betrokken; andniman wordt er in A
164 alleen maar bijgehaald om op de ‘lengthened grade PIE nēm’ van andanems
te wijzen. Dat andanems een participium necessitatis is bij andniman, evenals
andasets bij andsitan, kan men uit de tekst van L. niet opmaken. Bij andahafts
‘antwoord’ wordt, omwille van ‘PIE kap’, wel naar hafjan ‘heffen’ verwezen, maar
dat ándahafts als verbaalnomen direct verband houdt met het ww. and-háfjan
‘antwoorden’, schijnt geen gewicht in de etymologische schaal te leggen. Bij
ánda-þahts ‘nuchter, verstandig’ vindt men wel een verwijzing naar þagkjan, maar
van het directe verband met and-þágkjan (sik) ‘inzien, zich iets herinneren’ (zie Ture
Johannisson, ANF, 63, 1948, 188) geen spoor; alleen bij bi-þagkjan ‘bedenken’, te
vinden onder het subst. þagks, vindt men ‘cf also anda-þahts’. Wat intern
etymologisch heel dicht bij elkaar hoort, wordt bij L. vaak ‘mechanisch’ uit elkaar
gehaald. Zo staat faúr-bauhts ‘het loskopen’ onder bugjan ‘kopen’, maar wordt niet
in verband gebracht met het toevallig niet-opgetekende faur-búgjan* waar het toch
een verbaalnomen bij is. Frá-gifts ‘verloving’, dat een apart lemma is, wordt wel
vergeleken met ohd. vir-gift ‘vergif’, maar het directe verband
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met fra-gíban ‘schenken’ wordt niet gelegd. Vindt men bij F. frá-lets ‘vrijgelatene’
‘zu fra-létan’ ‘vrijlaten’ bij L. worden verbum en verbaalnomen niet direct aan elkaar
gekoppeld. Onder het lemma frá-waurhts ‘zonde’ worden direct vergeleken vormingen
als handu-waurhts, un-handu-waurhts en us-waurhts, maar pas verderop vindt men
een ‘cf.’ naar fra-waúrkjan ‘zondigen’. Fraweitan ‘wreken’ staat, evenals bij F., onder
fraweit ‘wraak’, zodat de indruk kan ontstaan dat het ww. secundair is t.o.v. het znw.,
terwijl frá-weit toch het verbaalnomen is bij fra-wéitan (ohd. farwîʒan ‘straffen’). Maar
fáur-lageins ‘voorlegging’, te vinden onder aflageins ‘vergeving’, wordt wel direct in
verband gebracht met faur-lágjan ‘voorleggen’.
Hier volgen enkele alfabetisch geordende aantekeningen

Aflet n.a. (of aflets) ‘vergeving: bij F. een lemma, bij L. verstopt onder letan; of dit
woord een voortzetting heeft gevonden in nhd. ablass (ohd. ablaʒ), ndl. aflaat, zoals
J. Knobloch (Lingua 26, 1970-71, 294) schrijft, daarover is bij L. niets te vinden. Dat
het voorbeeld van got. aflet niet lat. remissio (Knobloch), maar gr. ἄφεσι is geweest,
heeft E. Stutz, ‘Die germanistische These vom “Donauweg”’ (in H. Wolfram en F.
Daim, Die Völker an der mittleren und unteren Donau im fünften und sechsten
Jahrhundert 209, n. 12, 1980) aannemelijk gemaakt.
Ailvatundi ‘doornstruik’: R. Majut, Über hippologische Bezeichnungen. Tiernamen
und ein gotischer Pflanzenname (Beihefte zur ZDP, 2), 1972 heeft een veertigtal
bladzijden aan dit woord gewijd. Zie bespreking LB 71, 1982, 225.
Anananþjan ‘moed vatten’: met de kritiek van H.-J. Schubert, Die Erweiterung
des bibelgotischen Wortschatzes mit Hilfe der Methoden der Wortbildungslehre,
1968, 69 op een door F. verondersteld ohd. st. ww. *nindan, dat volgens schr. ‘nicht
existiert (hat)’, heeft L. geen rekening gehouden, zulks in tegenstelling tot S.'s
emendatie p. 44 (niet 69) van balwa-wesi tot *balwa-weisie, wat een bnw. *balwa-weis
veronderstelt, te vergelijken met on. bọl-vîss ‘boosaardig’ en os. balu-wîso ‘duivel’.
Bi-sauljan ‘bedoezelen’: naast mnd. sol vgl. ook mnl. sol ‘slijk, drek’.
Fairlvus ‘wereld’: p. 691 worden van Franz Specht vier bijdragen vermeld, alle
verschenen in ZVS 68, 1944, waaronder ook ‘Zur idg. Sprache und Kultur, II’. Maar
onder fairlvus is Spechts identificatie lat. quercus < * perquus = fairlvus ‘Übergang
von Baum zu Mensch’ (p. 84) niet vermeld. Met opzet?
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Fana ‘stuk stof’: de aldaar in fine vermelde hypothese van Trier dat fana te verbinden
zou zijn met got. fani, zou misschien enige zin kunnen hebben indien fani niet
betekende ‘slijk’ maar ‘wand van vlechtwerk’.
Filhan: L. schrijft ‘Seebold 1970: 191-93 is dubious about any PIE source and
assumes as original meaning “penetrate” trans “conceal, bury”’. Filhan is inderdaad
een uitsluitend Germaans woord, zodat het bepaald overbodig lijkt om met
Benveniste uit te gaan van een idg. wortel pelk-. Men hoeft dan ook niet met hem
‘hide, bury’ als oorspronkelijke betekenis aan te nemen. Gaat men uit van ‘(iemand
iets) overgeven’ (got. anafilhan, on. fela), dan komt men enerzijds via ‘toevertrouwen’
(ohd. bifelahan) tot ‘op het hart drukken’ (ohd. bifelahan), ‘aanbevelen’ (got. anafilhan)
en ‘gelasten’ (ohd. bifelahan, ndl. bevelen) en, vanuit dezelfde grondbetekenis, tot
‘verbergen’ (got. (ga)filhan, on. fela) vanwaar ‘begraven’ (got. (ga)filhan). Voor ndl.
bevelen gaat Van Wijk (1912) uit van ‘verbergen, wegstoppen’, Jan de Vries, NEW,
afl. 1 (1963) van ‘begraven’. Vgl. de betekenissamenhang bij got. bairgan ‘bergen,
bewaren’: (met Schwundstufe) oe. byrgan ‘sepelire’ waar W.Wissmann, Die
altnordischen und westgermanischen Nomina postverbalia 64 (1975) op gewezen
heeft.
Fra: als vertegenwoordiger van got. fra wordt nhd. ver-genoemd; nu is got. fra
wel nhd. ver-, maar nhd. ver- is niet noodzakelijk got. fra. F. noemde bij got. fairook nhd. ver-, maar bij L. is dat tussen schip en kade gevallen, evenals de verwijzing
naar de ‘grundlegende’ verhandeling van Max Leopold, Die Vorsilbe ver- und ihre
Geschichte (1907).
Fraujinassus ‘heerschappij’: wordt i.v. frauja, evenals bij F., opgevat als afleiding
van het ww. fraujinon ‘heersen’, dus als deverbatief, de klassieke, traditionele
opvatting. Nu heeft Mezger (ZVS 69, 1951, 204-206) er een denominatieve vorming
in gezien: ‘die Grundlage für fraujinassus ist ein Adjektiv *fraujinat- “Herrscher
seiend”...das der Bildung nach sich mit a.e. fréot m. “Freiheit” (neben þéowet, þéowot
n. “Dienst, Knechtschaft”), die auf Adjektive auf germ. -at(ja) zurückgehen,
vergleichen lässt’. Aan dit *fraujinat- is ‘ein tu angetreten’. Of deze opvatting nu
direct overtuigend is, kan buiten beschouwing blijven, maar dit artikel van Mezger,
dat werd opgenomen in de bibliografie (p. 665), ontbreekt op de plaats waar het
thuishoort. Wél is het te vinden onder blotinassus ‘eredienst’ met de commentaar
‘for nouns of social character’; bij Mezger ‘bei Wörtern, die mit dem Aufbau der
Gesellschaft verknüpft sind’.
Ga-hlaiba ‘makker’: een etymologische ‘calque’ van lat. com-panio; hiermee
vergelijke men, behalve ohd. galeipo, ook ohd. ga-maʒʒo.
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Gaits: sinds onheugelijke tijden, zo reeds bij Gabelentz en Loebe, Glossarium (1843)
en Schulze (1848), wordt gaits vertaald met ‘Ziege’ (F.), ‘goat’ (L.), hoewel het de
vertaling is van gr. χίμαρο (Neh. 5, 16) ‘eenjarige geitebok’. Ook got. gaitein is
een bokje en geen geitje. Is gaits een vr. i-stam zoals L. schrijft? In ZVS 96, 1982-83,
141-44 is aannemelijk gemaakt dat gaits oorspronkelijk geen i-stam maar een
wortelnomen is geweest. Tot welke verbuigingsklasse gaits ten tijde van Wulfila
behoorde, kunnen wij niet weten, zolang gaits alleen maar in de nom. sg. voorhanden
is.
Gistradagis ‘morgen’: hierbij tekent L. aan ‘the meaning in Gmc must have been
4
“adjacent day”’. De Vooys, Ned. Spraakk. (1957) § 151 heeft erop gewezen dat bij
tijdsaanduidingen een en hetzelfde woord kan dienen voor nu, voor een tijd die
kortgeleden en een die weldra komende is. Aan de aldaar vermelde voorbeelden
kan nog worden toegevoegd vl. over een jaar = ‘een jaar geleden’, terwijl dat in
modern Nederlands de toekomst betreft. Vgl. ook on. í gaer ‘gisteren’ maar ook
‘morgen’ zoals aan het eind van de Hamðismál
þott skylim nú eða í gaer deyia
kveld lifir maðr ekki

eptir kvað norna

‘of wij nu of morgen moeten sterven, niemand beleeft de avond na het woord der
nornen’.

Gatwo ‘straat, steeg’: in navolging van F. heet gat ‘Flem’ i.p.v. algemeen ‘Du’.
Haldis adv. ‘meer’: aan het eind verwijst L. naar Kroes, GRM 36, 1955, 346, die
met Diefenbach, Vgl. Wtb. got. Spr. (1846-'51) uitgaat van een grondbetekenis
‘geneigt’, waaraan L. ‘inclined’ ook de voorkeur geeft boven die van got. haldan
‘houden’. Maar wat Kroes aan interngermaanse aanwinst uit Verdam aanreikt naast
de bij F. en L. genoemde os.ohd. en on. vormen, t.w. mnl. houde ‘gaarne’ en houder
‘liever, eerder’, wordt door L. verwaarloosd.
Hlaiw ‘(graf)heuvel’: bij de wgerm. verwante vormen had ndl. lee(uw) ‘heuvel’ in
plaatsnamen niet misstaan.
Hleibjan ‘helpen’: in de bibliografie is een bijdrage van Ebbinghaus, ‘Two Gothic
etymologies’ (MLN 78, 1963, 426) opgenomen. Daarvan is i.v. de eerste, balsaggan,
vermeld, de tweede, hleibeida (bij hleibjan), echter niet.
Hleiþra bij F. ‘Hütte, Zelt’, bij L. ‘booth, tent’, maar Ebbinghaus heeft erop gewezen
dat de letterlijke vertalingen bij E. Schulze en W. Streitberg als ‘Zelt, Hütte’ voor
hleiþra en als ‘Zeltaufstecken’, resp.
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‘das Zeltaufschlagen’ voor hleþrastakeins misleidend zijn; ‘the ritual prescribed not
tents, but huts...to be built of fresh branches and leaves’ (Sprachwissenschaft 1,
1976, 356). Deze bijdrage ‘Gothic hleþrastakeins, ufarhleiþrjan, and hleiþra’ (a.w.
355-356) ontbreekt in de bibliografie.
Inwinds ‘onrechtvaardig’: i.p.v. ‘Vries 1962: 282’ lees ‘Vries 1962: 288’. Een tekort
is het ontbreken van de verklaring van Ture Johannisson, t.w. verbaaladjectief bij
een niet opgetekend ww. inwíndan (Meyerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning 5,
1943, 39-40), waarbij het causatief inwandjan ‘verdraaien’. Dit tijdschrift (MASO)
ontbreekt trouwens in de ‘list of serials’.
Kunawida ‘boei’: hoewel Kroes in GED herhaaldelijk wordt geciteerd, ontbreekt
hier een verwijzing naar zijn bijdrage in GRM 36, 1955, 345-346, waar hij voor ndl.
koon ‘wang’, on. kaun ‘buil’ niet een oorspronkelijke betekenis ‘kromming’ aanneemt
maar ‘zwelling’ en kunawida als ‘Schwellstrick, stark angezogener Strick, wodurch
Glieder anschwellen; also Fessel’ opvat.
Leiþu: zie hierover ook Alan S.C. Ross ‘Contribution to the study of ŭ-flexion’ (TPS
1954, 92-93).
Naiteins ‘godslastering’: hier wordt verwezen naar ga-naitjan ‘smadelijk
behandelen’; waarom niet liever gezegd dat naiteins een afleiding is bij een niet
opgetekend naitjan*?
Nawis ‘dood’ (adj.): van de opvatting van Elmar Seebold (PBB-T 89, 1967, 42-53)
dat ‘die Deutung von nawis und sutis als Nominative des Singulars i-stämmiger
Adjektive...aufzugeben’ is, wordt geen melding gemaakt. Ook in de bibliografie is
het betreffende artikel ‘Sind got. nawis und sutis i-stämmige Adjektive’ niet
opgenomen.
Silbawiljis ‘of one's own free will’ (onder silba): van Ebbinghaus zijn in de
bibliografie wel vermeld ‘Gotica VIII en IX’ (1974), niet echter ‘Gotica X’ (GL 14,
1974, 156-158) met als gevolg dat diens opvatting ‘The form silbawiljos is the NPl.
of a substantive no matter how much it seems to like *gawiljis’ (158) ons onthouden
wordt, maar dat kan opzet zijn.
Skauns ‘schoon’: verwant met ohd. scouwôn enz., maar volgens P. Weinacht,
Zur Geschichte des Begriffs ‘schön’ im Altdeutschen (Diss. Heidelberg 1929) ‘(hatte)
das got. skauns...noch nichts mit dem “Ansehlichen” dem physischen Schauen zu
tun. So weit den Belegen zu entnehmen ist äusserte sich darin nur das g e i s t i g e
Schauen, dessen Ziel sich im Begriffsfeld des ethisch-ästhetisch Erhabenen befand’
(p. 41).
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Sniwan ‘snellen’: in de bibliografie is een bijdrage van A. Bammesberger ‘Altenglisch
sneowan/snowan und gotisch sniwan’ (ZVS 90, 1977, 258-261) opgenomen, maar
i.v. sniwan is daar niets van te merken. Bammesberger poneert niet oeng. sneowan,
zoals in GED, maar snĕowan als ‘lautgeschichtlicher Reflex’ met breking van e vóór
w, van oergerm. *snewan = got. sniwan.
Stafs: Naar het artikel van Hermann Ammann, ‘Gotisch jota ains’, wordt verwezen
i.v. boka, maar die verwijzing ontbreekt jammer genoeg bij stafs, dat volgens
Ammann ‘auch für das Gotische in der Bedeutung “Schriftzeichen” gesichert (ist)’
(p. 9) en tevens het mannelijke genus van jota verklaart in tegenstelling tot het
Griekse neutrum in ίῶτα ἕν. Sub jota had een verwijzing naar Ammann evenmin
misstaan.
Suns ‘terstond’: op grond van onze ablautsmodellen is het niet mogelijk formele
verwantschap met de semantisch identieke os. sâno, os. sôna te bewijzen. Dat ze
niet verwant zouden zijn, is echter nauwelijks te geloven; zie ZVS 95, 1981, 309-310.
Tandjan ‘in brand steken’: volgens F. een causativum bij een sterk ww. *tindan.
Volgens H.-J. Schubert, Die Erweiterung des bibelgotischen Wortschatzes mit Hilfe
der Methoden der Wortbildungslehre, 1968, 79 zijn de oe. en laatmhd. ‘Belege für
ein solches Verb...nicht stichhaltig’ en is tandjan een primair ww. Bij L. is deze kritiek
niet vermeld, dit in tegenstelling tot laisareis, waar L. zich blijkbaar (sub laisjan)
aansluit bij Schubert 14 die, in navolging van Wissmann, de traditionele opvatting
van dit woord als een afl. van germ. *laisô ‘leer’ afwijst.
Þaurp ‘land, veld’: de etymologisch niet bijzonder belangrijke verwijzing naar
Scardigli 1973, 291-292 had ik gaarne geruild voor wat Foerste in zijn artikel ‘Zur
Geschichte des Wortes Dorf’ (Studium Generale 16, 1963, 428-430) vertelt over dit
Gotische woord, dat alleen in Nehem. 5, 16 (jah þaurp ni gastaistald ‘ik verwierf
geen þ.’ voorkomt. Foerste geeft het woord overtuigend weer met ‘Rodungssiedlung
auf Königsboden’.
Þiudinassus ‘koningschap’: wordt bij F. gezien als een afl. van þiudans ‘koning’,
bij L. als behorend bij het ww. þiudanon ‘heersen’, maar daarmee is de
intern-etymologische kous niet af. Immer bij fraujinon: fraujinassus en gudjinon:
gudjinassus is een stamvocaal -i- bij een n-stam frauja en gudja begrijpelijk, maar
bij þiudanon ‘heersen’ ligt þiudinassus niet voor de hand. Er is dus stellig analogie
in het spel.
Ulfila: merkwaardig dat L., evenals F., de oudste vorm waaronder de naam van
de bisschop der Goten optreedt, t.w. Ulfila (maar ook Hulfila), te vinden bij de
Ariaanse bisschop van Milaan, Auxentius van Dorosto-
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rum († 374?), als lemma neemt en als de echte, ware naam beschouwt. Deze
Latijnse vorm, berustend op een Griekse vorm die uiteraard geen w heeft (Ούρφίλα
bij Philostorgius († na 425), Ούλφίλα bij de kerkhistoricus Sokrates (5de e.)) kan
toch moeilijk echt Gotisch zijn. M.i. is Vulfila bij Jordanes, De origine actibusque
Getarum c. 51 (551) authentieker. Het Gotisch heeft immers de woorden wulan,
wulfs, wulla, wullareis, wulþus, wunds en niet ulan, ulfs etc. Dat een zgn. verlies
van de w- in Ulfila met E. Schröder in ZDA 55, 1917, 76 zou zijn toe te schrijven
aan ‘PIE suffix accentuation’, zoals L. zo braaf vermeldt, zal toch wel niemand
geloofwaardig voorkomen. En dat Wulfila een hypocoristicum zou zijn bij wulfs ‘wolf’,
zoals Luft in ZVS 36, 1900, 257-258 veronderstelt, waag ik te betwijfelen. De naam
van de Gotenbisschop is via de naamkunde en niet uit de dierkunde te verklaren.
L. spaart de kool en de geit, waar hij aan het eind ook de voorstanders van de vorm
Wulfila aan het woord laat.
Un-leds ‘arm’: onder unledi ‘armoede’ mis ik, zowel bij F. als bij L., evenals
trouwens bij Streitberg, Got.-Griech.-Deu. Wtb. (1928), het ww. gaunledjan ‘arm
maken’ (2 Cor. 8, 9). Alleen in Stamm-Heyne's Ulfilas 434a (1913) vind ik het terug,
afgezien dan van het Glossarium 105a (1843) van Gabelentz en Loebe en van E.
Schulze's Glossar 193a (1848), die beide het ww. vermelden onder een verondersteld
leds*.
Us-dauþs (acc.sg. usdaudana) ‘ijverig’; helemaal aan het eind van het artikel,
i.p.v. op regel 9 na Grienberger, vindt men een verwijzing naar het in de bibliografie
genoemde artikel van Gerd Høst ‘Zum Vernerschen Gesetz im Gotischen’ (NTS 15,
1949, 410-411). Was het niet nuttig geweest hier de door haar geponeerde
tegenstelling got. *dauþu- ‘mors’: dauða ‘mortuus’, usdauþs = ‘voller Leben,
energisch’ te vermelden? Zie ook Carl J.S. Marstrander, NTS 17, 1954, 623.
Usfarþo ‘vertrek’: niet vermeld is de opvatting van G. Høst (NTS 15, 1949,
411-412), die voor de acc. usfarþon een vr. verbaalabstractum usfarþons*
veronderstelt, teruggaande op een ww. usfarþon* bij een vr. -þo abstractum usfarþa*.
Us-gutnan ‘(van wijn) weglopen’: dit inchoativum vindt men, anders dan bij F.,
alleen onder giutan; vgl. de niet inchoativa ohd. irgioʒʒan (nhd. ergiessen), oe.
aggêotan (en ndl. vergieten) waar Ture Johannisson in Septentrionalia et Orientalia.
Studia Bernhardo Karlgren dedicata (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens Handlingar 91 (1959), 231) de aandacht op gevestigd heeft.
Uz-éta ‘krib’: hier werd mnl. orâte ‘afval van veevoer’ (F.) tot mnd. (MLG)
gepromoveerd; genoemd wordt sudetenduits uršš, maar in de
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meeste Hoogduitse dialecten is het woord te vinden, zie D.W.B. i.v. urasz; vgl. ook
ndl. dial. orten, mv. en eng. orts. Hoe het woord etymologisch is op te vatten, wordt
niet gezegd. Mnl. orâte is een verbaalsubstantief bij een niet opgetekend got. us-ítan*.
Maar hoe is de verhouding tot het formeel identiek lijkende got. uzeta?
Waggareis ‘peluw’: heeft als Westgermaanse verwante vormen niet alleen oe.
wangere, ohd. wangâri, maar ook mnl. oirwengele (1396) en oorwenghere (1439).
Hierboven heb ik er bij herhaling op gewezen dat in de uitvoerige bibliografie - een
verzameling overigens met zelfstandige waarde - titels ontbreken, wat trouwens
onvermijdelijk is. Zo miste ik Kenneth Shields jr., ‘The Gothic genitive plural ending
ē’ (LB 68, 1979, 257-268), evenals Gustav Must, ‘The Gothic genitive plural in e’
(Lg. 28, 1952, 218-221), terwijl de bijdrage van Edward H. Sehrt van 1930 over
hetzelfde onderwerp wel is opgenomen. Ook F. Frodl, Gotische Wortfelder (Diss.
Erlangen, 1951) is niet genoemd. Zo zou men nog een poosje door kunnen gaan
met het signaleren van al of niet nuttige aanvullingen of met het aanwijzen van
hiaten bij trefwoorden. Maar welke bewerker van een etymologisch woordenboek
beschikt over een absoluut volledige informatie over alles wat gepubliceerd is en
wordt i.v.m. de vele duizenden woorden die hij krijgt te behandelen? Wer kann der
Papierflut Herr werden? Men hoeft trouwens uit het ontbreken van een of andere
bijdrage, hetzij in voce, hetzij in de bibliografie, niet noodzakelijkerwijs te concluderen
dat L. die bijdrage niet onder ogen heeft gehad. Het is natuurlijk ook mogelijk dat
hij de inhoud onbelangrijk, resp. onwaarschijnlijk heeft gevonden.
Aan wat bij traditioneel zetten zetfouten heet - maar bij door de computer bestuurd
zetten zitten de fouten in wat wordt ingevoerd - bemerkte ik terloops: p. 103a onder
faihu ‘Du vaht’ i.p.v. vacht; p. 126b fraujinassus mn, lees mu; p. 222a onder
kuna-wida ‘Du coon’ waar F. koon had; p. 299a onder schuualth ‘Flem zwelton waar
F. zwelten had; p. 347a onder trauan ‘MDu troose’ i.p.v. troost. F. onderscheidde
1. wisan ‘sein’, 2. wisan ‘bleiben’, 3. wisan ‘schmausen’, maar L. vat 1 en 2 samen
onder 1. wisan; de rest had dan op p. 406a 2. wisan moeten worden, maar de 3. is
bewaard gebleven.
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P. 617 onder Ebbinghaus 1959 lees spaiskuldra i.p.v. spaiskulda; p. 650 onder
Langenhove ‘Essais de linguistique indo-européen’ lees ‘européenne’, p. 692 onder
Steenwinkel ‘Uitgegeren ouder de zinspreuic’, p. 704 onder Voyles lees ‘Restwörter’
i.p.v. ‘Restwöter’.
Wie zelf een etymologisch woordenboek heeft bewerkt, weet wat daarbij komt
kijken, hoe men bij deze ‘endless quest’ overspoeld wordt door een stroom van
publikaties - met heel wat kaf onder het koren - die men moeilijk de baas kan worden.
Makkelijker dan het samenstellen van een etymologisch woordenboek is het schrijven
van een bespreking van een dergelijk werk. Daarbij is volop gelegenheid tot het
etaleren van eigen al of niet voorhanden geleerdheid, resp. tot het spuien van
overdreven kritiek. Een bespreking van het Vergleichendes Wörterbuch van Feist
die na 1939 in Duitsland verscheen, muntte daarin uit. Ik hoop dat ik met deze
bladzijden niet dezelfde weg ben opgegaan.
Met zijn Gothic Etymological Dictionary, een tijdrovend, moeilijk en moeizaam
werk, heeft Lehmann het werk van zijn voorganger verder laten leven. Men zal nu
in het algemeen niet langer naar de vertrouwde Feist maar naar de nieuwe Lehmann
grijpen. Maar men zou ongelijk hebben Feist helemaal af te schrijven; hij bevat
immers gegevens die Lehmann niet meer heeft. Wie iets over een Gotisch woord
wil schrijven, moet Feist niet ongeopend in de kast laten staan. Winfred W. Lehmann,
wiens naam bekendheid geniet op het grote gebied dat hij overziet en beheerst,
heeft met zijn boek velen nu en in de toekomst aan zich verplicht.
juni 1988

Adres van de auteur:
Beatrixlaan 7
2361 SB Warmond

Eindnoten:
1 Zie Ruth Römer in Muttersprache 91, 1981, 249-308, waaraan ik enkele gegevens over Feist
heb ontleend.
2 Zie LB 71, 1982, 220. Zoals uit de ‘acknowledgements’ blijkt, heeft F.C. Wieder Jr., directeur
van Brill, reeds in 1978 Lehmann verzocht de bewerking van een vierde druk van Feist op zich
te nemen. Ruth Römer schrijft (Muttersprache 91, 1981, 292): Wilhelm Wissmann ‘(hat) sich
nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Familie Feist um die Erlaubnis zur Neuausgabe des
Vergleichenden Wörterbuchs der gotischen Sprache (bemüht)’.
3 Vgl. W. Streitberg, Die gotische Bibel, zweiter Teil, Gotisch-Griechisch-Deutsches Wörterbuch
(1928) xii: ‘Ein Stern (*) v o r einer Form deutet an, dass diese nicht existiert, ein Stern (*) n a c h
einer Form dagegen, dass die zitierte Form in unserer Überlieferung z u f ä l l i g fehlt, ihre
Erschliessung aber aus irgendeinem Grunde dem Zweifel Raum lässt’. Ook H.-J. Schubert, Die
Erweiterung des bibelgotischen Wortschatzes mit Hilfe der Methoden der Wortbildungslehre
(1968) maakt het verschil tussen een ster na een woord: wairilo* (alleen opgetekend als dat.
pl.), of unagei* (alleen in dat. sg.) en een ster ervoor zoals het door hem analogisch
geconstrueerde *gaiteins ‘zur Ziege gehörig’.
4 Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung. Herausgegeben von
Alfred Bammesberger (1983), 94.
5 Mossé, Mediaeval Studies 12, 1950, 237-324 (tot eind 1949), 15, 1953, 168-183 (tot midden
1953), Mossé en Marchand 19, 1957, 114-196 (tot eind 1957), Ebbinghaus 29, 1967, 328-343
(tot eind 1965), 36, 1974, 199-214 (tot eind 1972). In dit laatste supplement ontbreekt een bijdrage
‘Een partitieve genitief bij Wulfila (Matth. V: 20)’ verschenen in de feestbundel Heeroma Zijn
Akker is de Taal (Den Haag, 1970).
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6 In de bibliografie is van Ebbinghaus een artikel ‘Etymological wanderings’ uit Sprachwissenschaft
1, 1976, 115-118 opgenomen. Zijn bijdrage ‘Gothic hleþrastakeins, ufarhleiþrjan and hleiþra’ in
dezelfde jaargang p. 355-356 is over het hoofd gezien.
7 De ons in Europa vanouds vertrouwde afkortingen BB en PBB worden op het Amerikaanse
bibliografische procrustesbed uitgerekt tot BKIS en BGDSL, m.i. geen exemplum ad imitandum.
8 Vgl. ‘Bezüglich der Laryngaltheorie, deren Beweiskraft für gotische Grammatika er (W. Krause)
bezweifelt, zeigt sich der Autor zurückhaltender als in der Erstauflage (zum Beispiel §§ 258,
259), E. Stutz, in Beiträge zur Namenforschung 21, 1986, 196.
4 Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung. Herausgegeben von
Alfred Bammesberger (1983), 94.
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Boekbeoordelingen
A.J.A.M. Hanou, Sluiers van Isis, Johannes Kinker als voorvechter van
de Verlichting, in de vrijmetselarij en andere Nederlandse
genootschappen, 1790-1845. Een wetenschappelijke proeve op het
gebied van de letteren. 2 dln., 536 + 207 blzn., proefschrift Nijmegen,
Deventer 1988. ƒ 64,00.
In zijn dissertatie over Johannes Kinker (1764-1845) geeft A.J. Hanou een
reconstructie van Kinkers leven, voorzover zich dat afspeelde in
genootschapsverband. Hanou heeft namelijk Kinkers betrokkenheid kunnen
vaststellen bij minstens twintig verenigingen, waarin hij niet zelden een
vooraanstaande positie innam. Ook als men in aanmerking neemt, dat Kinker in de
eerste helft van de negentiende eeuw de hoogtijdagen van de genootschappelijkheid
beleefde, moet hij een zeer sociabel man zijn geweest. Met een eenvoudig
weekoverzicht laat Hanou zien hoe diep Kinkers leven verweven was met het
genootschapsleven (p. 46-47).
Van dat leven was niet veel meer bekend dan een enkele grote lijn; ruimte genoeg
dus voor een Kinker-biograaf. In de verantwoording van zijn proefschrift over
‘Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de vrijmetselarij en andere
Nederlandse genootschappen’ stelt Hanou dan ook, dat het hier niet op de eerste
plaats een genootschapsonderzoek betreft, maar dat de persoon van Kinker centraal
staat (p. 18).
Hoewel Hanou zich hier zo nadrukkelijk op het standpunt van de biograaf stelt,
laat hij zich verder niet uit over het biografische genre, terwijl hij wèl enkele principiële
bladzijden (p. 47-52) wijdt aan bespiegelingen over genootschapsgeschiedschrijving.
Op dit onderzoeksgebied verwerpt hij een zuiver formalistische beschrijving van
een genootschap, bijvoorbeeld aan de hand van de wetten, die immers geen duidelijk
beeld geven van de feitelijke gang van zaken. Hij blijkt echter evenmin te kiezen
voor een nauwkeurige
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beschrijving van de genootschappelijke werkzaamheden in het algemeen.
Wat Hanou wel doet, is een genootschapsman bij uitstek, die Kinker was, volgen
in zijn activiteiten in verenigingsverband. Zo ziet men hem achtereenvolgens optreden
in Felix Meritis (H. 1), in de Bataafsche Maatschappij van Taal- en
Dichtkunde/Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen (H.
2), in de vrijmetselarij (H. 3) en in een vijftiental overige verenigingen (H. 4). Felix,
de Maatschappij en vooral de vrijmetselarij krijgen het uitvoerigst aandacht, niet
alleen omdat zij de meest vooraanstaande genootschappen zijn, maar ook omdat
daarin Kinkers rol en bedoelingen het best uit de verf zouden komen.
Deze aanpak leidde - zeker wanneer er voldoende archiefmateriaal voorhanden
was - tot een aantal verrassende resultaten. Want behalve dat hij een deelbiografie
van Kinker vervaardigde, haalde Hanou tegelijkertijd nieuwe gegevens omtrent
afzonderlijke verenigingen en het genootschapsleven in het algemeen tevoorschijn.
Zo levert zijn studie - om een enkel aspect te noemen - een exemplarische bijdrage
tot de kennis van de sociale en maatschappelijke achtergronden van de leden der
genoemde genootschappen dankzij de aparte paragraaf gewijd aan Kinkers leven
en persoon (p. 19-35). Dat is van belang omdat onderzoek naar de persoonlijke
omstandigheden van ieder afzonderlijk verenigingslid doorgaans te tijdrovend blijkt.
Individuele gevallen als die van Kinker kunnen dan toch enig inzicht geven in
dergelijke achtergronden.
Eén van Hanous interessantste bevindingen betreft de receptie van Kants critische
wijsbegeerte, die door Kinker als één van de eersten in Nederland uitgedragen
werd. In zijn ‘Inleiding’ maakt Hanou aannemelijk, dat zich in Nederland naast een
christelijke Verlichting, gebaseerd op de bijbel en het openbaringsgeloof, een tweede
Verlichtingsvariant heeft voorgedaan, geïnspireerd door Kants ideaal van een in
wereldbroederschap samenlevende mensheid (p. 52-64). In de aan afzonderlijke
genootschappen gewijde hoofdstukken (H. 1-3) laat hij vervolgens zien, hoe het
genootschapsleven in vele opzichten kon dienen als medium waardoor zulke
denkbeelden verbreid werden.
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Waar zo veel aan de orde komt, waarborgt de gerichtheid op een hoofdrolspeler de
nodige samenhang. Het brengt echter ook het risico van overbelichting mee. Aan
dat gevaar is Hanou niet helemaal ontkomen, mede doordat hij met betrekking tot
Kinkers optreden in alle besproken verenigingen het volgende vaste stramien van
toepassing verklaart. Kinker wordt lid van een genootschap dat hij ziet als
verspreidingsmogelijkheid voor zijn Kantiaanse Verlichtingsidealen. Na hem treedt
een groep mede-Kantianen toe, die zich rondom hem schaart. Vervolgens voltrekt
zich in dat genootschap een mentaliteitsverandering, terwijl Kinker er een bestuurlijke
loopbaan ontplooit. Tenslotte leiden zijn bemoeienissen, ofwel tot een breuk met
het genootschap, ofwel tot verdere ontwikkeling van zijn idealen (p. 119-120).
Zonder af te willen dingen op Kinkers onmiskenbare invloed op het toenmalige
verenigingsleven, meen ik dat deze voorstelling van zaken hem een grotere
voortrekkersrol toedicht dan op grond van het gepresenteerde materiaal - zeker
m.b.t. Felix Meritis - aangenomen mag worden. Regelmatig (o.a. op p. 86, 296, 303,
353 en 387) wordt bijvoorbeeld een initiatief, gelanceerd door een bestuurlijke
instantie waarvan Kinker deel uitmaakt, door Hanou toegeschreven aan Kinker, ook
wanneer niet vaststaat of juist Kinker binnen die instantie met dat initiatief kwam.
Zo ook gebruikt Hanou veelvuldig (minstens 70 keer) termen als ‘de groep-Kinker’
of ‘Kinker en de zijnen’, waar het eigenlijk blijkt te gaan om een aantal niet speciaal
rondom Kinker gegroepeerde Kantianen die elkaar wegens hun
dubbellidmaatschappen in allerlei verbanden ontmoetten. Weliswaar moet Kinker
deel hebben uitgemaakt van deze Gideonsbende (zoals Hanou de groep bv. op p.
127 noemt), maar niet als leider: daarvoor zijn medeleden als Joan Rudolph Deiman,
Willem Holtrop of Paulus van Hemert waarschijnlijk te zelfstandig denkende
cultuurdragers geweest.
Hanous model blijkt het meest bruikbaar bij de beschrijving van Kinkers rol in de
vrijmetselarij (H. 3). Al zaten hier waarschijnlijk ook wel Kantianen voordat Kinker
als lid toegelaten werd, Hanou laat hier in ieder geval duidelijk zien, dat Kinker zich
in woord en geschrift als Kantiaans ideoloog opwierp, terwijl hij op verschil-
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lende bestuursniveaus het voortouw nam. Zo maakte hij als hoofdbestuurslid van
het Grootoosten der Nederlanden één van de plannen tot vereenvoudiging van het
maçonnieke gradenstelsel en wist hij, mede door het vertrouwen dat hij bij
grootmeester prins Frederik genoot, de samenvoeging van Noord- en Zuid-Nederland
in één grootoosten te bewerkstelligen (p. 383-384). Niet voor niets kreeg hij na zijn
dood een buste bezijden het altaar van zijn loge La Charité.
Er blijkt veel meer maçonniek archiefmateriaal te zijn overgeleverd dan materiaal
met betrekking tot bijvoorbeeld Felix of de Maatschappij. Dat leidt er vermoedelijk
toe, dat het evenwicht wat zoek is in de ruimte die de vrijmetselarij toebedeeld krijgt:
ruim twee keer zo veel (266 pp.) als de beide andere samen (54 + 58 pp.). Daar
staat echter tegenover, dat Hanou afwisselend en met veel vaart en verve vertelt,
zodat hij gemakkelijk de aandacht vasthoudt en zijn verhaal - hoewel hij zijn
belangrijkste bevindingen al prijsgeeft in de ‘Inleiding’ - soms bijna spannend is.
Hanou gaf zijn boek de elegante titel Sluiers van Isis, daarmee verwijzend naar
het beeld van de Egyptische maangodin. Kinker en zijn tijdgenoten gebruikten het
graag om de verborgen, verlichte waarheid die zij zochten, gestalte te geven. Dat
beeld zou ook op Hanous eigen onderzoek betrokken kunnen worden. Het lijkt hem
niet helemaal te lukken om het raadsel Kinker te ontsluieren, maar desondanks is
zijn boek een rijke aanwinst voor het onderzoek naar Kinker, de Verlichting en de
genootschappelijkheid in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Amsterdam/Nijmegen
TON VAN KALMTHOUT

J. Six van Chandelier, 's Amsterdammers winter. Uitgegeven en
toegelicht door Maria A. Schenkeveld-van der Dussen met medewerking
van Hans Luijten. HES Uitgevers, Utrecht [1988], 80 pp., geïllustreerd,
prijs ƒ 29,50.
De belangstelling voor de poëzie van Six van Chandelier neemt de laatste jaren
toe. Dat is mede te danken aan de studies van
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mevrouw Schenkeveld-van der Dussen, die ons nu verrast met een bijzonder fraaie
uitgave van Six' beschrijving van de winter in Amsterdam.
De inleiding maakt duidelijk waar de lezer van Six op letten moet. De dichter is
knap in het verwerken van karakteristieke details, zodat hij de indruk weet te wekken
van een ‘levensecht en herkenbaar beeld van het zeventiende-eeuwse Amsterdam’.
Maar er is meer aan de hand: de structuur van het - in Italië geschreven - gedicht
is doordacht, en in zijn bewust maniëristische stijl laat het de klassiek gevormde
lezer genieten van toespelingen op het werk van grote voorgangers. Bovendien
springt de rol van de verteller in het oog. Ondanks de schijn van het tegendeel
bevindt hij zich niet tussen de menigte op de schaats, maar in zijn studeervertrek,
met de pen in de hand. En ook door de invitatie tot een gezellig etentje aan het eind
moeten we ons niet laten misleiden, want het is op het spoor van Horatius, dat Six
zijn winterbeschrijving met zo'n uitnodiging eindigt.
Six is moeilijk, dat wil zeggen: hij vraagt om een geconcentreerde lezer. Alleen
al om die reden valt het toe te juichen, dat de tekst herspeld is en naar
twintigste-eeuws gebruik geïnterpungeerd. Maar de lezer wordt nog op andere wijze
nader tot het gedicht gebracht. Niet alleen zijn er de nodige korte woordverklaringen,
maar ook geeft een overvloedige reeks toelichtingen hem allerlei informatie over
bijzonderheden uit het Amsterdamse winterleven, terwijl beknopte samenvattingen
van de grotere eenheden waaruit de editor de tekst opgebouwd acht, hem helpen
de draad van het ‘verhaal’ vast te houden.
Dit alles wordt in een aantrekkelijke opmaak gepresenteerd. De tekst van het
gedicht is, met de korte woordverklaringen in margine, op de rechter pagina
afgedrukt; de linker bladzijde bevat de uitvoeriger inlichtingen en de resumés van
de onderscheiden passages. Het oog van de lezer moet wel gedurig over de twee
bladzijden van een ‘opening’ zwieren om een en ander met elkaar te verbinden,
maar die geringe moeite wordt rijkelijk beloond. En daar komt dan nog een serie
mooi uitgevoerde zeventiende-eeuwse illustraties bij, voor de keuze waarvan de
heer Luijten zorg gedragen heeft.
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Een enkel spijkertje op laag water, of een strootje op het ijs. In regel 349 van het
gedicht lezen we ‘(...) de wind snept door de wand’, terwijl het citaat in de inleiding
op p. 12 snerpt heeft. De laatste vorm lijkt onjuist. De punt aan het eind van regel
163 moet als komma gelezen worden. De Abtswouder meisjes (p. 8 en 12) lijken
een Hollandse elfstedentocht achter de rug te hebben. Maar in werkelijkheid komen
ze uit Abcoude (r. 479). Six kon ook nog niet gissen, dat zijn tekstbezorgster zich
eveneens met een dichter uit Abtswoude zou bezighouden.
L. STRENGHOLT
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J.A.A.M. Biemans
Over de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese
Drie bijdragen aan de geschiedenis van de medioneerlandistiek en de
*
Middelnederlandse handschriftenkunde
I
De overdracht van de BNM aan de UB-Leiden
Tegen het einde van zijn leven stond Willem de Vreese (1869-1938) voor de vraag
wat er na zijn overlijden moest gebeuren met zijn Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta. Hoewel hij kon bogen op een lange reeks van publikaties - zijn
1
chronologische lijst van geschriften telt meer dan 275 nummers -, beschouwde hij
de BNM niet zonder reden als zijn levenswerk. De Middelnederlandse handschriften
die bewaard zijn gebleven, liggen verspreid over een groot aantal bibliotheken in
verschillende landen van de wereld. Voor zijn studie van de taal wilde De Vreese
precies weten welke teksten in handschrift bewaard waren gebleven en waar die
handschriften zich bevonden. Tientallen jaren werkte hij aan het bijeenbrengen van
gegevens over Middelnederlandse handschriften, veelal door de handschriften zelf
op te sporen en ze vervolgens nauwkeurig te beschrijven. Resultaat: een verzameling
beschrijvingen van zo'n

*

Dit artikel is gedeeltelijk een omwerking van enkele eerdere publikaties over hetzelfde
onderwerp. Waar ik geen kans zag het thans beter te zeggen dan toen, heb ik niet geaarzeld
van die passages, voor zover nodig, opnieuw gebruik te maken (vrij naar W. de Vreese, zie
de in nt. 5 aangehaalde bundel, p. 34, nt. 1).
Voor hun kritische kanttekeningen bij een eerdere versie van dit artikel zeg ik mw. Prof. Dr.
A. Deprez, Prof. Dr. A. van Elslander, Ir. F. Willeumier, mw. Dr. J.M. Willeumier-Schalij en
Dr. G.C. Zieleman van harte dank!
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Prof. Dr. Willem de Vreese (1869-1938) in de studeerkamer van zijn huis ‘Castra Frisonum’
te Voorschoten; de opname dateert van 1936.
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11.000 handschriften, ontsloten door middel van enkele indices van in totaal meer
2
dan 300.000 fiches. De betekenis van De Vreeses schepping laat zich min of meer
samenvatten in een drietal punten. In feite heeft hij de studie van de
Middelnederlandse handschriftenkunde van een geheel nieuw, modern fundament
voorzien. Evident is natuurlijk het immense belang van de verzameling
handschriftenbeschrijvingen: een ware goudmijn voor wie op zoek is naar gegevens
over Middelnederlandse handschriften, hun makers, bezitters en gebruikers. Van
primaire betekenis is echter, dat De Vreese dank zij de omvangrijke index op auteurs
en/of trefwoorden in de BNM voor verreweg de meeste Middelnederlandse teksten
de handschriftelijke bronnen daarvan ontsloten heeft.
Het is begrijpelijk dat hij voor deze unieke materiaalverzameling - door hem zelf
3
ooit genoemd, ‘het werk zoowel van mijn hart als van mijn geest en mijn handen’
- een goede bestemming zocht. Oorspronkelijk had hij het plan opgevat de BNM
naar het voorbeeld van de Bibliotheca Belgica van Ferdinand Vander Haeghen in
4
kaartvorm te publiceren, later gaf hij de voorkeur aan een uitgave in boekvorm.
Een goede indruk van wat hem voor ogen stond met betrekking tot een uitgave van
de ‘Index op auteurs en trefwoorden’ biedt zijn verhandeling ‘Sint Augustinus in het
Middelnederlandsch. Uit de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’ van 1930, waarin
hij een zo volledig mogelijk overzicht gaf van de handschriftelijke overlevering van
5
de Middelnederlandse vertalingen van de werken van kerkvader Augustinus. Tijdens
de laatste jaren van zijn leven moest De Vreese enkele zware operaties ondergaan
en liet zijn gezondheid sterk te wensen over. Op een of twee probeersels met de
beschrijvingen na, is dan ook bij zijn leven uit de BNM niets meer in druk verschenen.
Niettemin meende De Vreese dat enkele, min of meer zelfstandige onderdelen van
zijn BNM binnen afzienbare tijd persklaar gemaakt en gedrukt konden worden.
Vermoedelijk heeft hij zelf ook wel beseft dat een integrale uitgave van de BNM
geen haalbare zaak was, alleen al wegens de enorme omvang van het materiaal.
Toen hij in 1935, vlak voor hij in het ziekenhuis een operatie moest ondergaan,
een testament opmaakte, legde hij daarin als zijn
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uitdrukkelijke wens vast dat de BNM ten dienste van de wetenschap bewaard zou
blijven. Als mogelijke ‘bewaarplaatsen’ noemde hij de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage of anders ‘een der Nederlandsche universiteitsbibliotheken, bv. te
Leiden of liever nog te Nijmegen, waar de meeste zin voor de geestelijke geschriften
6
der middeleeuwen bestaat, en daardoor de meeste kans op een nuttig gebruik’.
Handschriften met een geestelijke inhoud overtreffen immers in aantal ruim het getal
der bewaard gebleven codices met een wereldlijke inhoud en wegens het katholieke
karakter van de geestelijke werken was een voorkeur voor de katholieke universiteit
volstrekt begrijpelijk. Besprekingen met de Nijmeegse Universiteit - de eerste
kontakten hieromtrent dateren al van 1934 - leidden echter niet tot het gewenste
resultaat. Ook vanuit Vlaanderen was inmiddels belangstelling getoond. Het initiatief
daartoe werd genomen door de Gentse hoogleraar E. Blancquaert, een oudstudent
van De Vreese, die met zijn leermeester onderhandelde over de aankoop van de
7
BNM door de Belgische Staat. Toen De Vreese op 10 januari 1938 overleed, was
de toekomst van de BNM echter nog een open zaak.
Kort na zijn overlijden moet een vijftal Leidse hoogleraren met de weduwe van De
Vreese gesproken hebben over een definitieve bestemming van de BNM. Zij
steunden mevrouw De Vreese in haar pogen de BNM te doen aankopen door de
Staat der Nederlanden, waarna de BNM zou kunnen worden ondergebracht in de
Leidse Universiteitsbibliotheek. Het hooggeleerde gezelschap bestond uit de heren
J.W. Muller, A.W. Bijvanck, J. de Vries, G.G. Kloeke en P.N. van Eyck, hoogleraren
‘wier wetenschappelijke belangstelling aanrakingspunten [vertoonde] met die van
8
De Vreese’, zoals zij zelf meedeelden. Hun optreden ten gunste van de BNM moet
beschouwd worden als een particulier initiatief. Toch heb ik de indruk dat het geen
toeval is dat zij alle vijf prominente leden waren van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, waarvan ook Willem de Vreese lange tijd lid is geweest: van 1893 tot
zijn overlijden. Muller was erelid van ‘Letterkunde’, De Vries was in '37-'38 en '38-'39
voorzitter van de MNL en boven-
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dien na het eervol ontslag van bibliothecaris F.C. Wieder van 1 maart tot 1 oktober
1938 waarnemend-bibliothecaris van de Universiteit. Dat zij oog hadden voor de
belangen van de ‘Maatschappij’ (en voor die van de Universiteitsbibliotheek) komt
m.i. tot uitdrukking in hun pleidooi ten gunste van de Leidse UB als toekomstige
bewaarplaats van de BNM: ‘Inderdaad: de Bibliotheca “hoort” te Leiden en wel op
dezelfde plaats, waar ook de geheel unieke bibliotheek van de Maatschappij der
9
Nederlandsche Letterkunde met haar vele kostbare handschriften wordt bewaard’.
Terecht constateerde men te Leiden dat de BNM en de MNL bij elkaar horen en dat
De Vreeses levenswerk derhalve een plaats zou moeten krijgen in de Leidse UB.
Van enige officiële bemoeienis van de zijde van de Maatschappij is echter geen
sprake geweest, want in de verslagen van de jaarvergaderingen, in de notulen van
bestuursvergaderingen, noch in die van de bijeenkomsten van de Commissie voor
taal- en letterkunde uit de periode 1937-1939 wordt met een woord gerept van een
10
voornemen de BNM aan te kopen.
Het geld voor de aankoop van De Vreeses BNM door de Staat diende door
particulieren bijeengebracht te worden. In maart 1938 wendden de vijf professoren
zich daarom tot ‘een kleine groep van kapitaalkrachtige personen’ - aldus hun brief
11
- met het verzoek een financiële bijdrage te leveren. Hun bedelbrief bleef niet
zonder resultaat: binnen de kortste keren beschikte men over ca. ƒ 10.000, - en
enkele maanden later was het bedrag al vermeerderd tot ruim ƒ 12.000, -, voor die
tijd een zeer aanzienlijk bedrag. Het geld was bijeengebracht door tweeëntwintig
‘kapitaalkrachtigen’ waaronder zich zeven personen bevonden die elk duizend
gulden schonken, terwijl zes anderen goed waren voor elk vijfhonderd gulden. De
meeste schenkers waren vooraanstaande personen in het Nederlandse bedrijfsleven.
Opmerkelijk daarbij - maar in feite toch ook weer niet echt verbazingwekkend - is
het grote aantal Rotterdamse zakenlieden. Op het lijstje prijken de namen van Mr.
K.P. van der Mandele (bankier en Voorzitter van de Kamer van Koophandel), A.J.M.
Goudriaan (reder), Jacob Mees (bankier),
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D.G. van Beuningen (industrieel en reder), F. en A. Zeilinga (bankiers), W. van der
Vorm (reder) en B.E. Ruys (reder). Belangrijke giften werden ook ontvangen van
de weduwe van de industrieel Abraham van Stolk Jzn., mevrouw L. van Stolk-Chabot,
en van drie alom bekende verzamelaars van boeken, kaarten en atlassen: Mr. F.C.
Koch (koopman en Consul van Zwitserland), Mr. H. Bos Kzn. (koopman) en Dr.
12
W.A. Engelbrecht (reder). Behoorden al deze inwoners van de Maasstad tot de
uitgebreide kring van vrienden en relaties die De Vreese in zijn funktie van
Bibliothecaris van de Gemeente Rotterdam (1919-1934) had leren kennen?
Sommigen wel, anderen niet. Mr. Koch en de gebroeders Zeilinga kunnen als goede
kennissen beschouwd worden. De eerstgenoemde was in die tijd vrijwel
onafgebroken lid van de ‘Commissie voor de Bibliotheek en Leeszalen’ en moet De
Vreese derhalve goed gekend hebben. Zeker is ook dat De Vreese van enkele van
de genoemde personen meer dan eens financiële steun ontvangen had, bij voorbeeld
wanneer hij een middeleeuws handschrift of een zeldzame druk van Erasmus voor
de Bibliotheek kon verwerven. Onder degenen die in de jaarverslagen van de
Gemeentebibliotheek voor hun geldelijke hulpverlening bedankt worden door de
bibliothecaris treffen we o.m. de heren Goudriaan, Van Beuningen, Mees,
Engelbrecht en opnieuw Koch aan. De overige Rotterdamse coryfeeën zal De Vreese
misschien wel eens ontmoet hebben, maar voor zover bekend moet het daarbij
gebleven zijn. Het initiatief om deze kopstukken uit de Rotterdamse zakenwereld
te benaderen was overigens afkomstig van mevrouw De Vreese. Naar verluidt heeft
zij de meesten van hen persoonlijk bezocht en bewerkt. Waarschijnlijk wist zij heel
goed bij wie zij aanklopte. Al zo'n anderhalve eeuw immers dankte Rotterdam zijn
culturele leven aan de wisselwerking tussen het bedrijfsleven en de kunsten, aldus
A.J. Teychiné Stakenburg. ‘Heel ons bezit aan musea, bibliotheken, kunstacademies,
concertgebouwen, schouwburgen is voor het overgrote deel opgebouwd door de
ondernemers [...]. Er school steeds deze motivering achter: het kan een wereldstad
alleen maar economisch goed gaan, als daarin ook sociaal-culturele voorwaarden
worden geschapen, waaraan ieder-
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13

een deel kan hebben.’ Die visie hield niet alleen de belangstelling van het
bedrijfsleven voor de beoefening van de kunsten levend. Hetzelfde gold voor de
wetenschap, waarbij ik gemakshalve volsta met een simpele verwijzing naar de
oprichting van de Nederlandse Economische Hogeschool. Op tal van manieren
hebben vooraanstaande zakenlieden het culturele leven en de
wetenschapsbeoefening in de Maasstad daadwerkelijk bevorderd. En als het erop
aankwam, zouden zij niet bekrompen blijken: ook voor de aankoop van de BNM,
bestemd voor Leiden en niet voor het eigen Rotterdam, waren ze ruimschoots bereid
om over de brug te komen. Het moet een postuum eerbetoon en blijk van
dankbaarheid geweest zijn jegens de man die in de vijftien jaar van zijn
bibliothecariaat de Rotterdamse gemeentebibliotheek enorm had weten uit te
bouwen. Zowel het boekenbezit als het aantal ‘filialen’ waren aanzienlijk toegenomen,
terwijl ook het wetenschappelijk karakter van de bibliotheek zeer was versterkt.
Vooral de uitbreiding van de collectie Erasmiana - thans de grootste ter wereld - is
het werk van deze bibliothecaris geweest.
Maar het waren, zoals gezegd, niet alleen Rotterdammers die de aankoop van
de BNM mogelijk maakten. Ook andere zakenlieden met een grote culturele
belangstelling droegen bij, zoals bijvoorbeeld Jhr. Ir. H. Loudon (Pres.-Comm. Kon.
Petroleum My.), Arthur Hartog (industrieel), J.H. van Heek (industrieel) en Wouter
Nijhoff (uitgever en bibliograaf). Ten slotte kan gewezen worden op werkelijk royale
14
steun: van H.M. Koningin Wilhelmina, en van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
Inmiddels hadden de initiatiefnemers op 27 juli 1938 een ‘Stichting Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta’ opgericht die tot taak had de verwerving van de BNM te
15
realiseren. Het bestuur telde vier leden. Prof. Jan de Vries trad op als voorzitter,
mevrouw Wantje de Vreese-van de Poll voerde het secretariaat, als penningmeester
fungeerde de Rotterdamse bankier Jacob Mees (die overigens ook lid was van de
MNL) en Prof. Kloeke was gewoon lid. Een paar maanden later, in november 1938,
verzond het bestuur van de Stichting BNM een rondschrijven waarin nu om de
16
‘medewerking van velen’ werd gevraagd. Te oordelen naar de reakties was deze
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circulaire vooral verspreid in kringen van geleerden, een - zoals bekend - doorgaans
weinig kapitaalkrachtige groep. Zelfs van prominente neerlandici werd veelal niet
meer dan vijf à tien gulden ontvangen, een bedrag waarvoor men in die tijd overigens
heel goed een paar uitstekende boeken kon kopen. Alleen de bemiddelde bioloog
en filosoof C.J. Wijnaendts Francken had driehonderd gulden afgestaan, maar hij
behoorde dan ook tot de eerder genoemde groep van kapitaalkrachtigen. Te zamen
brachten ‘de geleerden’, vermoedelijk zo'n tachtig in getal, achttienhonderd gulden
bijeen, waarmee het totaalbedrag op ca. ƒ 13.800, - kwam.
De jarenlange onderhandelingen met de Radboudstichting, verbonden aan de
Katholieke Universiteit te Nijmegen, hadden nog altijd niet tot overeenstemming
geleid toen De Vreese overleed. Pater Titus Brandsma O. Carm. die optrad namens
de Radboudstichting, zette de onderhandelingen voort met De Vreeses erfgenamen.
In een biografie van Titus Brandsma schrijft de karmeliet B. Meijer dat Brandsma
zich als geen ander heeft ingespannen om de BNM aan te kopen voor de Nijmeegse
Universiteitsbibliotheek. Meijer stelt onomwonden dat het waarlijk niet aan De Vreese
en evenmin aan pater Brandsma heeft gelegen dat de BNM voor Nijmegen verloren
17
ging, maar hij geeft niet aan wat daarvan dan wél de reden is geweest. De weduwe
van De Vreese maakte later bezwaar tegen deze voorstelling van zaken door op te
merken dat haar man zelf ten slotte voor Leiden heeft gekozen. Waarom en wanneer
De Vreese in deze voor hem zo belangrijke kwestie van voorkeur is veranderd,
18
daarover hulde zij zich echter in stilzwijgen.
In de wetenschappelijke correspondentie van De Vreese bevinden zich twee
brieven uit 1937, gericht aan de reeds eerder genoemde hoogleraar J.W. Muller,
19
een intieme vriend van De Vreese. In die brieven snijdt de laatste de toekomst van
de BNM aan en daarbij komt naar voren dat P.C. Molhuysen, de toenmalige
bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, zich op verzoek van
de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met de zaak bezighield.
Molhuysen
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was van mening dat de BNM in elk geval niet thuishoorde in Den Haag. De Vreese
uit in een der brieven zijn ergernis over het feit dat Molhuysen alvorens met Muller
en hem te gaan praten, kontakt met Nijmegen had gezocht. Waarschijnlijk had Muller
in overleg met De Vreese de minister ook al benaderd en het lijkt erop dat Molhuysen
met zijn actie bepaalde plannen van De Vreese en Muller enigszins doorkruiste.
Hadden zij wellicht toen al het plan opgevat de BNM toch liever aan Leiden over te
doen? Dat De Vreese uiteindelijk voor de sleutelstad heeft gekozen, moet - zoals
gezegd - als vaststaand worden aangenomen. Zo'n besluit valt goed te begrijpen
als we zien welke rol De Vreese zijn vrouw had toebedacht met betrekking tot de
BNM. Jarenlang had mevrouw De Vreese haar man bijgestaan bij de totstandkoming
van de BNM en het was de wens van haar echtgenoot dat zij het werk daaraan ook
na de overdracht zou voortzetten. In zijn testament van 1935 had De Vreese zijn
vrouw immers opgedragen de uitgave te verzorgen van het materiaal over de
boekbanden en tevens sprak hij toen de hoop uit dat zij ook de gegevens over de
21
bezitters, schenkers, kopiisten, miniaturisten etc. zou uitgeven. Inmiddels was De
Vreese na zijn pensionering met zijn gezin verhuisd naar Voorschoten, waar hij een
ruim en comfortabel huis had laten bouwen. Een eventuele overdracht aan Nijmegen
zou het mevrouw De Vreese onmogelijk maken vandaaruit regelmatig aan de BNM
te werken, opnieuw verhuizen was dan onvermijdelijk geworden. Vanuit Voorschoten
was Leiden echter gemakkelijk bereikbaar. Tegen deze achtergrond gezien, is het
niet verwonderlijk dat de vijf hoogleraren er samen met mevrouw De Vreese in
22
slaagden de BNM naar Leiden te halen.
Voorwaarde was natuurlijk dat de Stichting BNM het benodigde geld bijeen zou
kunnen brengen. Tegenover pater Titus Brandsma had De Vreese in 1937 een prijs
23
genoemd van ten minste 20.000 gulden, eventueel te verhogen tot 25.000 gulden.
In een brief van mej. M.E. Kronenberg, kort na het overlijden van De Vreese
24
geschreven, is eveneens sprake van ƒ 25.000, -. Vermoedelijk was het groepje
Leidse professoren met de weduwe van De Vreese overeengekomen dat voor de
BNM ten minste 20.000 gulden
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betaald zou worden. Een bedrag van 10.000 gulden was zoals gezegd snel
beschikbaar, maar daarmee was men niettemin pas op de helft. De aanwezigheid
van dit beginkapitaal stelde de Stichting BNM echter in staat om met een redelijke
kans op een positieve reaktie de steun van de overheid in te roepen. Op 28 juli
1938, één dag na de oprichting van de Stichting BNM, schreef voorzitter J. de Vries
een brief aan de minister van O.K. en W. waarin hij de zaak kort uiteenzette en om
een subsidie van ƒ 7.500, - vroeg. De Stichting was ervan overtuigd - aldus de brief
- na ontvangst van de gevraagde subsidie zelf het dan nog ontbrekende bedrag op
25
tafel te kunnen leggen. In oktober daaropvolgend antwoordde de minister dat hij
om ‘comptabele en praktische redenen’ de Stichting niet kon subsidiëren. Om toch
zijn medewerking te kunnen verlenen, besloot hij de Leidse Universiteit een
extra-krediet van ƒ 7.500, - ter beschikking te stellen waarmee voor de Bibliotheek
een deel van de BNM kon worden aangekocht. De Stichting diende het resterende
deel van de BNM aan te kopen en via de Staat der Nederlanden aan de Bibliotheek
te schenken, zodat de Leidse Universiteitsbibliotheek toch eigenaar van het geheel
26
zou worden. En zo geschiedde. De Stichting BNM slaagde er inderdaad in
voldoende geld bijeen te brengen en kocht voor ƒ 13.500, - het volledig auteursrecht
met betrekking tot de BNM en de helft van het materiaal, de UB verwierf voor ƒ 7.500,
27
- de andere helft van het materiaal. Op 8 december 1938 werden bij een Haags
notaris de akten gepasseerd en op 3 februari van het daaropvolgende jaar - nu
precies vijftig jaar geleden - vond de officiële overdracht aan de
28
Universiteitsbibliotheek te Leiden plaats.
Een halve eeuw later kan worden vastgesteld dat het besluit om de BNM aan
Leiden over te dragen een goed besluit geweest is. Daardoor bevindt de BNM zich
nu in de onmiddellijke nabijheid van de indrukwekkende collecties handschriften en
gedrukte werken van de Universiteit enerzijds en van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde anderzijds. Tussen deze drie verzamelingen bestaat thans
een duidelijke samenhang en wisselwerking: is de BNM een onmisbaar instrument
voor de bestudering van de Leidse handschriften, de aanwezigheid van de BNM
op dezelfde plaats als
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de bibliotheken van de Universiteit en de Maatschappij vormt een noodzakelijke
voorwaarde voor de voortzetting van De Vreeses levenswerk. Bovendien kon in
1981 de omvangrijke wetenschappelijke correspondentie van Willem de Vreese
voor de Universiteitsbibliotheek worden verworven. De verzameling telt in totaal
zo'n 20.000 in- en uitgaande brieven en bevat een schat aan gegevens over de
Middelnederlandse handschriften. Door de onderlinge verwevenheid van een en
ander kon de BNM uitgroeien tot een uniek documentatie-centrum voor ieder die
zich bezighoudt met de Middelnederlandse letterkunde en met de handschriften in
het bijzonder, waar die zich ook bevinden. Het materiaal in de BNM wordt nog steeds
bijgehouden en aangevuld met de resultaten van het tegenwoordige onderzoek.
Sedert de overdracht aan Leiden hebben dan ook vele onderzoekers in binnen- en
buitenland de BNM met succes geraadpleegd, talloze publikaties zijn er de stille
getuigen van.

II
De datering van het ontwerp van de BNM en van de eerste
werkzaamheden
Over de komst van de BNM naar Leiden en over de ontwikkelingen in de jaren
daarna kunnen we ons van meet af aan een goed beeld vormen. Maar over de
vraag wanneer De Vreese zijn BNM concipieerde en de eerste werkzaamheden
verrichtte, bestaat minder duidelijkheid, alleen al omdat De Vreese zelf daarover
mededelingen gedaan heeft die met elkaar in tegenspraak zijn. Op 21 juli 1897
meldde hij in de vergadering van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde voor het eerst, dat hij ‘sedert een drietal jaren bezig [was] met het
verzamelen van de noodige bouwstoffen voor eene Bibliotheca manuscripta
29
neerlandica maedii aevi’ [sic!]. Op grond van die mededeling zou het werk dus in
1894 begonnen zijn, of in 1895, nl. wanneer men - zoals vroeger niet ongebruikelijk
was - ook het lopende jaar meetelt. In een brief van 18 augustus 1901, gericht aan
de minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs, verzoekt De Vreese
om subsidie voor het
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maken van reizen ten behoeve van de BNM. Daarover merkt hij o.m. het volgende
op: ‘Qu'il me soit permis de vous exposer, Monsieur le Ministre, que dépuis 1892
déjà j'ai dirigé mes recherches vers ce but, de sorte que j'ai recueilli jusqu'aujourd'hui
30
tous les éléments qu'il est possible de réunir sans faire de trop longs voyages’. In
1902, toen hij zijn plannen volledig ontvouwde in zijn beroemde voordracht ‘Over
eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’, deelde hij terloops mee dat de eerste
gedachten omtrent de BNM al van zo'n twaalf jaar eerder dateerden, dus van 1890
31
of 1891 (het lopende jaar meegeteld). Gaan we echter uit van het jaar waarin deze
rede in druk verscheen, nl. 1903 (de overdruk ervan draagt dit jaartal!), dan komt
opnieuw 1892 in aanmerking. Veel later, in 1921, noemde hij nogmaals het jaar
32
1892, maar nu als het jaar waarin hij de BNM had opgezet. Theoretisch zou men
onderscheid kunnen maken tussen het concipiëren van de BNM (in 1890, 1891 of
in 1892?) en het feitelijke begin van de werkzaamheden daaraan (in 1894 dan wel
1895, of toch al in 1892?).
Laten we de feiten - of liever: de beschikbare gegevens - eens op een rij zetten. Het
staat vast dat De Vreese al als student een wetenschappelijke belangstelling aan
de dag legde voor handschriften, dat wil dus zeggen vóór 12 juli 1891, want op die
33
datum voltooide hij officieel zijn studies. In de jaren 1888-'89 werkte hij aan een
34
‘monographie over de Doctrinale-handschriften’, die echter nooit verschenen is.
In 1892 gaf De Vreese in het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde enkele
Middelnederlandse fragmenten uit die resp. berusten in de KB-Brussel en in de
35
UB-Gent. De Vreese werd terecht al snel beschouwd als een kenner van het
Middelnederlands en als handschriftenkundige. Het is dan ook geen toeval geweest
dat de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Gent, Ferdinand Vander
Haeghen, in 1893 juist aan De Vreese een collectie handschriften en fragmenten
voorschotelde uit de nalatenschap van de Vlaamse dichter en letterkundige F.A.
Snellaert (1809-1872). De Vreese trof er het materiaal in aan voor een nieuwe reeks
van uitgaven van Middelnederlandse fragmenten die tussen 1894 en 1901 eveneens
36
in het Leidse tijdschrift verscheen.
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Een verhaal apart vormt de prijsvraag die de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde uitschreef voor het jaar 1892. De opgave luidde een
verhandeling te schrijven over de klank- en vormleer in de werken van Jan van
Ruusbroec. Samen met Hippoliet Meert diende Willem de Vreese een antwoord op
die prijsvraag in. Hun verhandeling werd echter niet onmiddellijk geaccepteerd. P.
Willems, een der beoordelaars van de Academie, constateerde dat nauwelijks
aandacht was geschonken aan de handschriften met Ruusbroecs werken. De
opstellers waren - uit tijdgebrek? - uitgegaan van de in druk uitgegeven teksten en
Willems vroeg zich af of die handelwijze bij een onderzoek naar de oorspronkelijke
taal van Ruusbroec wel geoorloofd was. Kortom, men had naar zijn oordeel de
37
handschriften als basis moeten nemen. De prijsvraag werd opnieuw uitgeschreven
voor het jaar daarop en het duo Meert-De Vreese diende een geheel herziene tekst
in die met goud bekroond werd door de Academie. De nieuwe verhandeling bevatte
als nieuw onderdeel o.m. een studie van 74 bladzijden over de
Ruusbroec-handschriften. Daarin bracht De Vreese verslag uit over niet minder dan
39 handschriften, waaronder veel handschriften die tot dan toe onbekend of in elk
38
geval ongebruikt waren gebleven.
Ten slotte zij hier gewezen op een andere aktiviteit van de Vlaamse Academie.
In 1887 besloot de Academie een repertorium samen te stellen van onuitgegeven
Middelnederlandse werken. De leden van de Commissie voor Middelnederlandsche
Taal zouden bij bibliotheken en archieven in binnen- en buitenland navraag doen
naar Middelnederlandse handschriften. Hoewel uiteindelijk een aantal werken werd
uitgegeven door de Academie, kwam van het repertorium weinig terecht. W.
Rombauts concludeert in zijn boeiende geschiedenis van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde (1896-1914) dan ook dat men de moeilijkheden
39
van een dergelijke onderneming zwaar had onderschat. Wellicht was Willem de
Vreese, die in die jaren in Gent studeerde, op de hoogte van dit mislukte projekt
van de Academie en heeft het hem in meer of mindere mate geïnspireerd tot zijn
BNM.
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Roemans heeft - als ik me niet vergis - als eerste het verband gelegd tussen de
prijsvraag van de Academie over de klank- en vormleer in Ruusbroecs werken en
de wording van de BNM: ‘Het denkbeeld van de “Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta” is ontstaan en gegroeid bij het opsporen en beschrijven van Jan van
40
Ruusbroec's handschriften’. Die visie wordt gedeeld door verschillende geleerden
41
die zich met de kwestie hebben beziggehouden. Zo heeft Rombauts opgemerkt,
dat de aansporing van Willems om de handschriften te betrekken in het onderzoek
naar de klank- en vormleer bij Ruusbroec van beslissende betekenis is geweest
voor De Vreese waar het gaat om de wordingsgeschiedenis van de BNM. Verder
beschouwt hij - op grond van De Vreeses mededeling aan de Academie in 1897 na enig wikken en wegen het jaar 1894 als het meest waarschijnlijke startjaar voor
42
de werkzaamheden aan de BNM.
Deze reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van de BNM lijkt inderdaad de
43
meest waarschijnlijke. De belangstelling van De Vreese voor het Middelnederlands
ging in die tijd vooral uit naar lexicografische en historisch-taalkundige aspecten;
men denke aan de prijsvraag naar de klank- en vormleer bij Ruusbroec en men leze
er zijn artikelen in TNTL van 1892 maar op na (zie ook het derde deel van dit artikel).
Voor de studie van de taal had hij de handschriften nodig, Willems had hem er
nadrukkelijk op gewezen! Maar welke handschriften waren bewaard gebleven en
waar gingen die schuil? Bij zijn onderzoek naar de handschriften met de werken
van Jan van Ruusbroec moet hij gemerkt hebben dat er een groot aantal
handschriften met vele niet of nauwelijks bekende teksten te ontdekken viel. Het
kan haast niet anders of uit die ervaring is in de jaren 1892-1893 het idee van de
BNM geboren. Van meet af aan moet daarbij de inventarisatie van de
handschriftelijke overlevering van de Middelnederlandse teksten vooropgestaan
hebben. Gaandeweg zal het beeld van de BNM verder zijn ingevuld en vastere
vormen hebben aangenomen. In dit verband herinner ik eraan dat na verloop van
tijd ook de naam van het projekt werd gewijzigd: in 1897 gewaagt De Vreese van
‘eene Bibliotheca manuscripta neer-
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landica maedii aevi’, vanaf 1900 spreekt hij van de ‘Bibliotheca Neerlandica
44
Manuscripta’.
Het kost niet veel moeite te begrijpen waarom De Vreese vooral het jaar 1892
heeft aangeduid als het beginjaar van de BNM. De Utrechtse hoogleraar C.G.N. de
Vooys herinnerde zich later dat De Vreese zijn beschrijving van de
45
Ruusbroec-handschriften beschouwde als voorloper van de BNM. Het lijkt er dan
ook op dat De Vreese, toen hij terugblikte naar het begin van zijn onderneming, de
periode waarin hij de Ruusbroec-handschriften opspoorde en beschreef, heeft
geïntegreerd in de ontstaansgeschiedenis van de BNM.

III
Achtergronden van het ontstaan van de BNM
Belangrijker dan de vraag naar het precieze moment waarop De Vreese de BNM
ontwierp en aan het werk ging, is de vraag uit welke behoefte de BNM is
voortgekomen. De kans is groot, dat wij De Vreese vooral zien als de paleograaf
en codicoloog, als de handschriftenjager die heel Europa afstroopte op zoek naar
Middelnederlandse handschriften. Kijken we nauwkeuriger, dan moeten we
vaststellen dat de handschriften voor hem niet het einddoel waren. Uiteindelijk ging
het hem om de studie van de (Middel-)Nederlandse taal en letteren. De handschriften
waren voor hem de bronnen waarin het materiaal voor die studie te vinden is.
Illustratief voor zijn standpunt is de voordracht die De Vreese in 1900 hield op het
tweede Nederlandse filologencongres: ‘Over Middelnederlandsche handschriftkunde
46
in verband met taal- en letterkunde’. Daarin belichtte hij de betekenis van de
handschriftenkunde als hulpwetenschap voor de filologie. Scherpe kritiek uitte hij
aan het adres van zijn collegae-neerlandici omdat zij nauwelijks oog hadden voor
de mogelijkheden van de handschriftenkunde. Het gevolg van die situatie was - zo
meende hij -, dat er een stilstand dreigde te komen in de studie van het
Middelnederlands. Slechts een klein deel van de handschriften was benut,
hoofdzakelijk de handschriften met berijmde wereldlijke teksten. Voor het proza,
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voor de talloze stichtelijke en devote teksten bestond veel minder aandacht. Een
grote hoeveelheid materiaal lag nog steeds ongebruikt, materiaal onmisbaar voor
de studie van de taal, voor het onderzoek van de grammatica van het
Middelnederlands en van de Middelnederlandse woordenschat. Bovendien was
veel van het materiaal waarop men tot dan toe het onderzoek had gebaseerd naar
het oordeel van De Vreese onbetrouwbaar, met alle gevolgen voor de uitkomsten
van dergelijk onderzoek. Er waren editeurs die de handschriften niet goed konden
lezen, omdat zij niet of nauwelijks over paleografische en codicologische kennis
beschikten. Soms schoot zelfs de kennis van de Middelnederlandse taal tekort. Ten
aanzien van de strijdvraag of een uitgave diplomatisch dan wel kritisch moest zijn,
stak De Vreese zijn mening ook niet onder stoelen of banken. ‘Zoogenaamde
kritische uitgaven zijn niets anders dan aesthetische liefhebberijen, voor taalkundige
studie ongeschikt. Historische taalstudie, dat is studie van vormen zooals ze zijn,
47
niet zooals een of ander uitgever ze belieft te maken’, zo sprak De Vreese. Tegen
die achtergrond moeten we zijn streven plaatsen om zoveel mogelijk
Middelnederlandse handschriften op het spoor te komen, hun plaats van
vervaardiging en hun ouderdom vast te stellen, hun inhoud te bestuderen en hun
uiterlijk te beschrijven. Zijn leven lang heeft De Vreese materiaal verzameld met de
bedoeling zo nauwkeurig mogelijke kennis te verwerven van de (Middel-) nederlandse
taal. Het zoeken naar handschriften en het beschrijven van die handschriften hebben
dit doel op den duur overschaduwd.
De grote belangstelling voor zijn moedertaal dateerde al van zeer vroeg. Voor een
48
goed begrip van een en ander moeten we terug naar de schooljaren van De Vreese.
Al op de lagere school, de ‘Koornmarktschool’ te Gent, werd zijn belangstelling
gewekt voor Nederlandstalige litteratuur. Van het schoolhoofd ontving hij zijn eerste
49
lessen in het lezen van ‘oude handschriften’. Het is best mogelijk, dat toen de
eerste vonk op hem is overgesprongen. Het vuur, de intense belangstelling voor de
eigen taal en litteratuur, werd echter pas goed aangewakkerd door Jan Micheels,
een van zijn leraren op het - overigens Franstalige - Athenaeum te Gent.
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Micheels leerde hem het verschil tussen het Zuidnederlands en het Noordnederlands
en maakte hem duidelijk wat zuiver Nederlands was. Vanaf die tijd begon De Vreese
50
voorbeelden van gallicismen te noteren. Zo verzamelde hij langzaam maar zeker
de bouwstoffen voor de omvangrijke studie die uiteindelijk in 1899 zou verschijnen
51
onder de titel Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van Taalzuivering.
De jaren op de Franstalige school hebben ook de flamingant in De Vreese doen
opstaan. Tegen de verdrukking in hield hij zich bezig met Nederlandse taal- en
letterkunde en hij besloot daarin verder te gaan studeren, omdat het hem toescheen
dat hij zijn capaciteiten op die wijze het best aan de belangen van zijn volk dienstbaar
52
kon maken. In 1887 schreef hij zich in als student aan de Gentse Universiteit en
daar werd zijn onmiskenbaar talent gesmeed tot een uitmuntend instrument waarmee
hij de wetenschap in het algemeen en het Vlaamse volk in het bijzonder zou kunnen
dienen. Een van zijn leermeesters, prof. J. Vercoullie, wees hem de weg die eerder
al door Jan Frans Willems en diens vrienden was ingeslagen. De Vreese had
begrepen dat de Vlaamse Beweging ook een wetenschappelijke beweging moest
worden, ‘in dezen zin namelijk,’ - ik laat De Vreese zelf aan het woord - ‘dat ieder
Vlaamschgezinde, vooral de letterkundige [...], van zich zelf moet vergen: kennis
zijner taal en kennis zijner letterkunde. Ik durf beweren, dat, op luttel uitzonderingen
na, geen dezer beide dingen in Zuid-Nederland bestaat’. Het ging om ‘praktische
kennis der geprezene moedertaal door allen, wetenschappelijke kennis en beoefening
53
derzelve door de besten onder ons volk’. En daaraan ontbrak het naar zijn mening
maar al te zeer. Zelfs de publikaties van de kort tevoren, op 8 juli 1886, na een
enerverende voorgeschiedenis opgerichte Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde stelden hem ernstig teleur. In de artikelenreeks
‘Zuidnederlandsche Taal- en Letterkundige Wetenschap’, die de 21-jarige student
De Vreese liet afdrukken in Nederlandsch Museum van 1890 en 1891, richtte hij
zijn kritiek aanvankelijk op een werk, dat weliswaar niet vanwege de Vlaamse
Academie was uitgebracht, maar toch geschreven was door een briefwisselend lid
van de Aca-
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demie: een studie - als men het boekje tenminste zo noemen mag - van Hippoliet
54
Haerynck over Jan van Boendale. In zijn slotbeschouwing nam De Vreese echter
55
ook de uitgaven van de Academie zelf op de korrel. Op krachtige wijze zette hij
zich daartegen af: die uitgaven waren het werk van goedwillende amateurs. De
Vreese pleitte hartstochtelijk voor het aanleggen van werkelijk wetenschappelijke
maatstaven. Zijn kritische houding ten opzichte van de beoefening van de taalstudie
in het Zuiden betekent overigens geenszins dat De Vreese geen waardering gehad
zou hebben voor al het goede dat in Vlaanderen op dit terrein reeds tot stand was
gebracht. De grote verdiensten van mannen als Jan Frans Willems, van Ph.M.
Blommaert, C.A. Serrure en van F.A. Snellaert werden natuurlijk ook door hem grif
erkend. Hetzelfde gold voor de betekenis van de Vlaamse Beweging en van
tijdschriften als het Belgisch Museum (1837-'47) van J. Fr. Willems en het
Vaderlandsch Museum (1855-'63) van Serrure. Maar vanuit wetenschappelijk
standpunt gezien waren de tekstuitgaven en taalkundige studies van deze
verdienstelijke pioniers toch onder de maat die De Vreese voor zichzelf en zijn
tijdgenoten aanlegde. Anderzijds mag hier wellicht nog eens in herinnering gebracht
worden dat het juist die publikaties met al hun gebreken geweest zijn die
Noordnederlandse geleerden als Matthias de Vries en Willem Jonckbloet geïnspireerd
hebben tot grote werkzaamheid. Zij streefden ernaar de editietechniek te verbeteren
en te komen tot een echt wetenschappelijke bestudering van het (Middel-)nederlands.
En op hun beurt waren het deze Hollanders en hun leerlingen, die later weer een
bijdrage leverden aan de wetenschappelijke vorming van Vlamingen zoals Willem
De Vreese. In feite sloot De Vreese zich met zijn scherpe aanval aan bij de kritiek
die vanuit Noord-Nederland geuit werd, met name door F.A. Stoett en J. Verdam,
56
twee filologen uit de school van Matthias de Vries.
Maar niet alleen in wetenschappelijk opzicht schoot men zijns inziens in
Vlaanderen tekort. Ook op het Nederlands dat hij in Zuidnederlandse publikaties
aantrof, had hij - zoals gezegd - veel kritiek. Voor het taalgebruik van Haerynck had
hij geen goed woord over. Het was zijn vaste overtuiging dat de culturele weder-
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opleving van zijn volk afhankelijk was van de kennis van de eigen taal. Echter, een
algemeen beschaafde omgangstaal die boven de dialecten stond, ontbrak in het
Zuiden. Daarom richtte De Vreese zich onomwonden op het zogenaamde ‘algemeen
beschaafd Nederlands’, zoals dat door beschaafde lieden in Noord-Nederland
gesproken werd. Het was de richting die leraar J. Micheels hem al op het Athenaeum
gewezen had, een koers waarvan hij nimmermeer is afgeweken. Zowel wat de stand
van de wetenschapsbeoefening betreft als de beheersing van het Nederlands
erkende De Vreese de voorsprong van het Noorden.
Uiteraard zijn deze opvattingen hem niet door iedere Vlaming in dank afgenomen.
Men verweet hem ‘blinde ingenomenheid met alles wat Hollandsch’ is en men
57
maakte hem uit voor ‘hollandomaan’. Maar De Vreese wist heel goed wat hij wilde
en aan zijn standpunten lag een diepgaande studie ten grondslag. Om de invloed
van het Frans op het Zuidnederlands ongedaan te maken, om te komen tot een
algemeen beschaafde omgangstaal voor het Zuiden diende men het
Noordnederlands als richtsnoer te nemen. Dat betekende overigens niet, dat De
Vreese alleen de ontvangende partij wilde zijn. Integendeel, het Zuiden had het
Noorden ook iets aan te bieden. Als de eerste redacteur die uit Vlaanderen afkomstig
was, is De Vreese van 1891 tot 1895 te Leiden werkzaam geweest aan het
Woordenboek der Nederlandsche Taal. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijke
bijdrage geleverd aan de integratie van het Zuidnederlands in het WNT. Het
woordenboek moest immers - aldus Matthias de Vries - getuigen van ‘de eenheid
der taal, die in beide deelen van het Dietsche vaderland een zelfde afkomst bewijst’.
Het WNT moest ‘Vlaamsch en Hollandsch eens voor al verbinden tot ééne
58
gemeenschappelijke Nederlandsche taal’.
Nog een andere kwestie moet hier worden aangestipt. Wellicht wekt het
bevreemding dat De Vreese zich zowel bezighield met wat wij thans zouden noemen
‘moderne taalkunde’ als met ‘historische taalkunde’. Van een dergelijke verdeling
was in zijn tijd echter nog geen sprake. Taalkunde was historische taalkunde en
derhalve studie van het Middelnederlands en het Zeventiende-eeuws. Dat
Zuidnederlanders daarbij over het algemeen een voorkeur hadden

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

268
voor het Nederlands der Middeleeuwen valt tegen de achtergrond van de
cultuurgeschiedenis natuurlijk licht te begrijpen. Voor De Vreese gold - ik parafraseer
zijn woorden -, dat de taal der vijftiende eeuw, Middelnederlands naar de klankleer,
Nieuwnederlands naar de syntaxis en blijkbaar een in menig opzicht zuivere
afbeelding van de gesproken taal (‘immers de eenige die werkelijk bestaat’),
verrassend dicht bij de beschaafde spreektaal van zijn tijd stond, terwijl de
59
woordenschat voor een Zuidnederlands oor bijna modern klonk. Kort en bondig
60
stelde De Vreese: ‘Het Middelnederlandsch is de taal der Zuidelijke gewesten’. En
daarmee is enigszins de achtergrond geschetst en zijn de uitgangspunten en
beweegredenen van De Vreese aangegeven die bepalend zijn geweest voor zijn
ontwikkeling en die hem deden uitgroeien tot een groot taal- en letterkundige, een
kenner bij uitnemendheid van het Middelnederlands.
Zijn kwaliteiten heeft hij natuurlijk niet kunnen ontwikkelen zonder de hulp,
medewerking en inspiratie van anderen. Roemans somt in zijn geschreven portret
van De Vreese als wetenschapper de namen op van diens leermeesters: de al
genoemde J. Micheels, professor J. Vercoullie en de hoogleraren P. Fredericq en
A. Bley. Met name Vercoullie stond bij De Vreese hoog in aanzien, niet alleen als
61
taalkundige maar ook wegens zijn nooit aflatende steun aan de Vlaamse Beweging.
Veel dank was hij naar eigen zeggen ook verschuldigd aan Albert Kluyver en aan
anderen die hij tijdens zijn Leidse jaren bij ‘Het Woordenboek’ had leren kennen:
62
Jacob Verdam, J.W. Muller en voorts Cosijn, Kern, Fruin en Acquoy. Ook de rol
van Jacob Grimm heeft Roemans even aangestipt; overigens had hij m.i. in het
kielzog van Grimm nog twee andere germanisten kunnen noemen: Heinrich Hoffmann
von Fallersleben en Franz Joseph Mone, die elk in verschillende van hun publikaties
de aandacht gevestigd hadden op de handschriftelijke (en gedrukte) bronnen van
de oude Nederlandse letterkunde en die vooral daardoor op De Vreese invloed
hebben uitgeoefend. Het lijkt erop dat Roemans' aandacht vooral is uitgegaan naar
de mensen bij wie De Vreese werkelijk in de leer geweest is of met wie hij
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anderszins een intensief contact heeft onderhouden. Anders valt moeilijk te begrijpen
dat hij vrijwel voorbij gaat aan geleerden van eerdere generaties. Ik denk met name
aan mannen als Matthias de Vries en Willem Jonckbloet, die zich elk op hun eigen
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de medio-neerlandistiek. Willem de Vreese
vatte hun beider aandeel ooit samen door op te merken: ‘Wat M. de Vries voor onze
63
taalkunde gedaan heeft, deed Jonckbloet voor onze lettergeschiedenis’. Omdat
hij zich de inhoud van hun publikaties eigen had gemaakt, kan men stellen dat De
Vreese ook bij hen in de leer geweest is.
Tegelijkertijd moet hier ook gewezen worden op de stimulerende activiteiten van
de ‘Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde’. De
initiatiefnemers daarvan, onder wie De Vries en Jonckbloet, hadden zich ten doel
gesteld de beoefening der vaderlandse letterkunde aan te kweken. Zij hadden zich
verenigd om ‘de achtbare overblijfsels dier vroegere Eeuwen aan de vergetelheid
te ontrukken, door de gezamenlijke uitgave van Handschriften uit den vroegsten tijd
64
onzer Letterkunde tot het midden der XVIe Eeuw’. Hun belangstelling voor
middeleeuwse handschriften sprak in die tijd van zelf. De oude letterkunde immers
65
is het die ‘ons onze taal in haren oudsten en zuiversten toestand leert kennen’.
Overeenkomstig de romantische overtuiging dat de oudste taal de beste was, ging
men geestdriftig op zoek naar oude, liefst zéér oude handschriften. Een en ander
zou bijdragen aan de verwerkelijking van de diepere bedoeling van de Vereeniging,
nl. de studie van de taal te bevorderen. Daarvan getuigen ook de woorden die J.
Tideman schreef in de eerste aflevering van de Verslagen en berigten, het tijdschrift
dat door de Vereeniging werd uitgegeven: ‘Een volk, dat zijne taal acht en bemint,
geeft stilzwijgend zijnen eerbied voor zijne eigene volkswaarde te kennen, en waar
de achting voor de taal verviel, daar hield men vrijwillig op een afzonderlijk volk te
zijn; zooverre is het wel nooit met den Nederlander gekomen, dat hij zijn eigen
volksbestaan niet meer hoogschatte, of zijne moedertaal kon vergeten’. Taal is
immers ‘de uitdrukking der aan een bijzonder volk eigene denkbeelden, en voor zoo
verre die denkbeelden meer of min van die van andere volken afwijken,
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wijkt ook de taal in evenredige mate meer of minder af’, aldus Tideman. Dergelijke
woorden zullen leden van de Vlaamse Beweging en later ongetwijfeld ook De Vreese
als muziek in de oren geklonken hebben.
Slechts vijf jaargangen zijn er verschenen van de Verslagen en berigten (1844-'48),
maar er werden heel wat handschriften en fragmenten van handschriften in
uitgegeven of in elk geval gesignaleerd. Behalve Jonckbloct, die een mooie tweede
plaats inneemt, is het vooral Matthias de Vries die aflevering na aflevering met zijn
bijdragen heeft gevuld. En het is ook De Vries die in de jaren 1844-1850 als eerste
in de reeks van Werken van de Vereeniging een Middelnederlandse tekstuitgave
67
het licht deed zien, namelijk de Lekenspiegel van Jan van Boendale. Getrouw aan
de principes van de Vereeniging was het geen kritische maar een diplomatische
editie geworden, een keuze die De Vries in zijn inleiding op de uitgave omstandig
verantwoord heeft.
Bestudering van deze verantwoording in de editie van de Lekenspiegel door De
Vries en de kennisname van de uitgangspunten en doelstellingen van de Vereeniging
ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde werken m.i. verhelderend,
wanneer men een goed begrip wil krijgen van het streven en het werk van Willem
de Vreese. Als ik me niet vergis, heeft hij met name aan het begin van zijn
wetenschappelijke loopbaan sterk onder de invloed gestaan van de uitgangspunten
van de genoemde Vereeniging. Hoewel de Vereeniging zelf had opgehouden te
bestaan en er inmiddels zo'n veertig jaren waren verstreken, werden de standpunten
van de Vereeniging door een aantal geleerden nog steeds uitgedragen en in praktijk
gebracht, met name door De Vries en Jonckbloet en hun beider leerlingen. Ook De
Vreese benadrukte het belang van de studie van de eigen taal voor en door zijn
landgenoten. Ook hij zou in zijn loopbaan verscheidene Middelnederlandse teksten
en fragmenten daarvan uitgeven en niemand was in zijn tijd meer doordrongen van
de noodzaak de handschriftelijke bronnen van de middeleeuwse teksten te kennen
dan hij. In 1900 deed De Vreese een dringend beroep op zijn tijdgenoten toen hij
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sprak over de Middelnederlandse handschriftenkunde in verband met taal- en
letterkunde. Zijn verzoek luidde: ‘Wie iets weet [over Middelnederlandse
handschriften], springe mij bij, geve er mij kennis van; alle mededeelingen, hoe
gering ook, zullen welkom zijn, dankbaar aanvaard en aangewend worden tot
68
meerder eer en glorie onzer moedertaal, de taal des vaderlands’. Ook daarmee
trad hij in het voetspoor van de leden van de Vereeniging ter bevordering der oude
Nederlandsche letterkunde. In 1844 hadden zij immers bezitters van handschriften
(en oude drukken) met Middelnederlandse werken uitgenodigd hun bezit aan
dergelijke boeken bekend te maken en desgewenst voor studie en uitgave
69
beschikbaar te stellen. Eerder al hadden germanisten als Hoffmann von Fallersleben
en Mone een groot aantal handschriften en fragmenten ontdekt en aangewezen.
Men zou kunnen zeggen dat De Vreese het zoeken naar handschriften op een
systematische wijze voortzette in het kader van zijn BNM. Want hoeveel
handschriften en fragmenten inmiddels waren opgespoord, veel Middelnederlandse
handschriften gingen nog schuil in particuliere collecties en in openbare
bibliotheekverzamelingen waarvan het bezit niet of onvoldoende bekendgemaakt
was.
De meeste invloed moet echter op hem zijn uitgeoefend door Matthias de Vries
(1820-1892). Nu zou men kunnen tegenwerpen, dat hele generaties taal- en
letterkundigen beïnvloed zijn geweest door diens persoon en werk. Vooral zijn
tekstkritische studies en ‘zijn’ Woordenboek der Nederlandsche Taal hebben hem
immers grote faam bezorgd. Op het eerste gezicht is de belangstelling van De
Vreese voor De Vries dan ook niet uitzonderlijk te noemen (wellicht is diens betekenis
voor De Vreese daarom aan Roemans niet duidelijk geweest). Toch is het opmerkelijk
dat De Vreese al in 1890, hij is pas eenentwintig jaar oud en heeft de collegebanken
nog niet verlaten, bij het veertigjarig jubileum van De Vries als hoogleraar een artikel
70
van meer dan veertig bladzijden aan hem wijdt. Tot driemaal toe zien we hem in
71
Het Volksbelang nieuwe afleveringen van het WNT bespreken. Voorts kunnen we
vaststellen dat de aankomende vakgenoot, eveneens in 1890, ten minste tweemaal
gecorrespondeerd heeft met de reeds bejaarde professor. Is het toe-
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Prof. Dr. Matthias de Vries (1820-1892); naar een tekening met zwart krijt, in 1891 gemaakt
door Jan Pieter Veth als voorstudie voor een litho (Leiden, Prentenkabinet der
Rijksuniversiteit, Inv. nr. P.K. 3664).

Willem de Vreese, student te Gent; naar een opname gemaakt op 22 april 1888, aldus een
aantekening van De Vreese aan de keerzijde van de foto.
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val dat juist de twee antwoordbrieven van De Vries, overigens zonder enige
toelichting of opgaaf van redenen, staan afgedrukt voorin Roemans' boek over De
72
Vreese? Een jaar later, in 1891, promoveert De Vreese op Boendale. Ongetwijfeld
is zijn belangstelling voor deze middeleeuwse auteur krachtig gestimuleerd, zo niet
gewekt, door Matthias de Vries' diplomatische uitgave van Boendales Lekenspiegel.
Ook De Vreese was geen voorstander van de ‘zoogenaamde kritische uitgaven’
(zie hierboven, p. 270), ook hij koos in principe voor de diplomatische editie. De
uitgave van de Lekenspiegel door De Vries was in zijn ogen voorbeeldig en hij heeft
73
zich daarover dan ook zeer positief uitgelaten. Grote waardering had hij eveneens
voor de monumentale diplomatische uitgave van Jacob van Maerlants Spiegel
historiael die De Vries samen met Eelco Verwijs had bezorgd en waarvan de
magistrale inleiding van ruim honderd bladzijden in feite geheel het werk is geweest
van De Vries. De eveneens diplomatische uitgave door De Vreese van Lodewijk
van Velthems voortzetting van de Spiegel historiael lijkt me dan toch ook bedoeld
74
als een vervolg op de Spiegel historiael-editie van De Vries en Verwijs.
Toen hij in 1891 benoemd werd tot redacteur van het Woordenboek en naar
Leiden verhuisde, kreeg De Vreese de kans De Vries en diens levenswerk nog beter
te leren kennen. Was De Vreese zeer onder de indruk van de wetenschappelijke
prestaties van De Vries, ook om een andere reden was hij vol lof over hem. ‘Want’,
zo schreef hij in 1892 na het overlijden van de bewonderde geleerde, ‘De Vries is
voor ons, Zuidnederlanders, niet alleen de Nederlandsche geleerde, op wien ook
wij fier mogen zijn, omdat hij tot onzen stam behoort, maar ook en bovenal de
Hollander, die het meer dan eenig ander zijner landgenooten met de Vlaamsche
Beweging wel meende en er groote sympathie voor koesterde, al kon hij vaak niet
75
instemmen met de wijze waarop onze strijd gevoerd werd en wordt’. De Vreese
76
beschouwde De Vries als de ‘stichter van onze vaderlandsche taalstudie’ en zal
in hem ook de taalzuiveraar herkend hebben die hij zelf was: bestreed de Vlaming
de talloze gallicismen waaraan zijn landgenoten zich schuldig maakten, de Hollander
van zijn kant moest niets hebben van insluipende ger-
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manismen. Evenals De Vries stelde De Vreese zich ten doel Middelnederlandse
teksten uit te geven en materiaal bijeen te brengen voor taalkundig onderzoek.
Daarvoor baseerde De Vreese zich op de handschriften en om de overlevering
daarvan in kaart te brengen had hij een begin gemaakt met zijn BNM. In het
voetspoor van zijn Vlaamse leermeesters Micheels en Vercoullie richtte De Vreese
de blik op de Noordelijke Nederlanden. Hij zette zich aan het werk in de traditie van
het Noorden, in navolging van Verdam, Jonckbloet en anderen, maar vooral
geïnspireerd door Matthias de Vries. De kortste samenvatting van De Vreeses
houding ten opzichte van Matthias de Vries vindt men neergelegd in een brief van
De Vreese aan zijn vriend Theofiel Coopman, gedateerd 10 juni 1894: ‘Voor
Zuidnederland te zijn wat De Vries voor Noordnederland geweest [is], ziedaar het
78
doel van mijn leven!’.

Adres van de auteur:
Bibliotheek der Rijksuniversiteit,
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
Postbus 9501
2300 RA Leiden
Leiden
najaar 1988

Eindnoten:
1 ‘Chronologische Lijst van de Geschriften van Willem de Vreese’, in: R. Roemans, Het werk en
de betekenis van Prof. Dr Willem de Vreese. Antwerpen 1950, p. 107-130.
2 Zie over de BNM: P.J.H. Vermeeren, De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de
Vreese. Utrecht 1953 [Diss. Univ. van Amsterdam 1953] en Jos A.A.M. Biemans, Vijftig jaar
BNM in de Leidse UB. Uitgegeven in het kader van een tentoonstelling gehouden in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden van 1 tot 30 mei 1989. Leiden 1989. Kleine publikaties van de
Leidse Universiteitsbibliotheek nr. 3; een overzicht van belangrijke publikaties over de BNM vindt
men daarin op pp. 55-58.
3 Roemans, op. cit., p. V: ‘Uit het eigenhandig Testament van Willem de Vreese (19 en 20 Augustus
1935)’.
4 Vermeeren, op. cit., p. 16-17 en p. 35-36.
5 W. de Vreese, ‘Sint Augustinus in het Middelnederlandsch. Uit de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta’, in: Miscellanea Augustiniana. Uitgegeven door de PP. Augustijnen der
Nederlandsche Provincie. [Rotterdam] 1930, p. 341-373. De bijdrage werd herdrukt in: W. de
Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën. Bijeengebracht,
ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren. Zwolle 1962. Zwolse reeks van taal- en
letterkundige studies, nr. 11, p. 85-114.
6 Testament van Willem de Vreese, geciteerd naar Roemans, op. cit., p. V.
7 Vermeeren, op. cit., p. 29. In de UB-Gent bevinden zich negen brieven inzake een eventuele
aankoop voor Gent: hs. 3631.
8 ‘Circulaire van Maart 1938’, ondertekend door de vijf Leidse hoogleraren; als bijlage II afgedrukt
in Vermeeren, op. cit., p. 209-210.
9 ‘Circulaire van Maart 1938’ (zie nt. 8).
10 Ten onrechte vermelden de agenda en het verslag van de jaarvergadering van de MNL van 21
juni 1939 een voorstel van het bestuur om een subsidie van ƒ 100, - te verlenen ‘voor het
verwerven’ (agenda) resp. ‘tot de aankoop van De Vreese's Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’
(verslag); cf. Jaarboek MNL 1938-1939, Leiden 1939, p. 130 en p. 154. Het ging in feite om een
subsidie ten behoeve van de uitgave van de BNM; cf. de notulen van de bestuursvergadering
van 26 november 1938 (Leiden, UB, Archief MNL, 78: notulen bestuur, 5/11/35-26/4/41). Uit de

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

11
12

13
14

15

16
17
18
19
20

21

22

23
24

25
26
27
28

29
30

31

32
33
34

jaarverslagen valt op te maken dat de subsidie tweemaal is uitbetaald, in 1939 en 1940; daarna
is vermoedelijk wegens de oorlogsomstandigheden een einde aan de financiële steun van de
Maatschappij gekomen.
‘Circulaire van Maart 1938’ (zie nt. 8).
Vrijwel ieder van de genoemde personen heeft verscheidene beroepen uitgeoefend en meer
dan een funktie bekleed. Kortheidshalve is hier alleen het beroep of de funktie vermeld waarin
zij het meest op de voorgrond traden.
A.J. Teychiné Stakenburg, ‘Jeugdportret van een Rotterdamse reder: Albert J.M. Goudriaan
(1871-1945)’, in: Rotterdams jaarboekje 1980, p. 266.
De Vreese was een van degenen die op 1 juli 1914 een ere-doctoraat van de Rijksuniversiteit
te Groningen in ontvangst mochten nemen. Tijdens dezelfde plechtigheid werd ook aan Koningin
Wilhelmina een ere-doctoraat verleend; de andere ere-doctores - onder wie ook De Vreese werden elk afzonderlijk door haar ontvangen. Voorts had De Vreese in 1934 meegewerkt aan
de bundel Trouw aan Oranje. Nederland en Oranje één in Verleden, Heden en Toekomst. Zijn
bijdrage, getiteld ‘Vlaanderen en Oranje’, had hij opgedragen aan Prinses Juliana.
Zie het opstel van mevr. Wantje de Vreese, ‘Willem de Vreese en de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta’, in: Het Pennoen 9 (1958), nr. 3, p. 2 en nt. 16. Ik dank mevr. Drs. C. Lingier te
Antwerpen voor de toezending van een fotokopie van dit artikel.
‘Circulaire van November 1938’, als bijlage III afgedrukt in Vermeeren, op. cit., p. 211-212.
B. Meijer O. Carm., Titus Brandsma. Bussum 1951, p. 161; ik dank Drs. H. Kienhorst die mij
aan een exemplaar van dit boek hielp.
Wantje de Vreese, art. cit. in noot 15, p. 1.
Leiden, UB, BPL 2999, W.L. de Vreese aan J.W. Muller, dd. 12 mei 1937 en 24 juni 1937.
Brief van De Vreese aan J.W. Muller, dd. 12 mei 1937: ‘...nu ging dr. M[olhuysen] mij uiteenzetten,
dat de B.N.M. niet op de K.B. thuis hoorde, dat alleen de afwrijfsels van boekbanden
bibliotheeksmateriaal zijn’.
Cf. Roemans, op. cit., p. V-VI. In een later testament, gedateerd 1936 kende De Vreese echter
een hogere prioriteit toe aan de uitgave door zijn vrouw van een overzicht van de onderwerpen
van de miniaturen in de handschriften; cf. Roemans, op. cit., p. I-II.
Eenmaal te Leiden is de voortzetting van de BNM in feite vrijwel uitsluitend het werk geweest
van de medewerkers van de Bibliotheek, onder leiding van de conservator der Westerse
handschriften.
Brief van Willem de Vreese aan Prof. Dr. Titus Brandsma te Nijmegen, dd. 9 november 1937
(Leiden, UB, BPL 2999).
Brief van Dr. M.E. Kronenberg aan Dr. R. Apers, Hoofdbibliothecaris van de Rijksuniversiteit te
Gent, dd. 19 januari 1938: ‘Op de begrafenis van De Vreese hoorde ik prof. v. Wijk zeggen, dat
hij [= De Vreese] er ƒ 25.000 voor gevraagd had. Nijhoff, die er bij stond, sprak dit niet tegen’
(Gent, UB, hs. 3631). Bedoeld zijn Prof. Dr. N. van Wijk, hoogleraar in de Balto-Slavische talen
te Leiden, en de reeds genoemde Wouter Nijhoff, die evenals de boekhistorica mej. Kronenberg
tot de intieme vrienden van De Vreese had behoord.
Brief van 28 juli 1938, in afschrift aanwezig in het Bibliotheekarchief (Leiden, UB, BA, H 12).
Brief van 8 oktober 1938, in afschrift aanwezig in het Bibliotheekarchief (Leiden, UB, BA, H 12).
Zie ook het Jaarverslag over de Bibliotheek in het studiejaar 1938-1939, p. 4 (Leiden, UB, BA,
H 14, II).
De akte van overdracht door mevrouw W. de Vreese-van de Poll aan de Stichting BNM en de
akte van schenking door de Stichting aan de Staat der Nederlanden bevinden zich eveneens in
het Bibliotheekarchief (Leiden, UB, BA, H 12). In 1988 ontving de Bibliotheek van mevrouw W.
Overdiep-de Vreese een verzameling materiaal met betrekking tot de overdracht van de BNM.
Als ‘Archivalia van de Stichting BNM’ wordt een en ander bewaard onder de signatuur Leiden,
UB, BPL 3160.
‘Verslag van de zitting van 21 juli 1897’, in: VMVA 1897, p. 563-564.
Geciteerd naar het door De Vreese eigenhandig gemaakte afschrift dat zich bevindt in het Archief
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent, Map BNM. De brief
zelf - die ik uit tijdgebrek niet heb kunnen raadplegen - berust in het Archief van de Universiteit
van Gent, aldus W. Rombauts, De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
(1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven. 3 dln. in 2 bdn., Gent
1979-1981, p. 379, nt. 5.
W. de Vreese, ‘Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’, in: VMVA 1902, p. 205-250.
De voordracht werd herdrukt in W. de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde (zie
nt. 5), p. 33-60; in voorkomende gevallen wordt verwezen naar de paginering van de heruitgave.
Over het concept van de BNM, zie p. 41 in de bundel.
Cf. het ‘interview’ met De Vreese onder de titel ‘Oude handschriften aan de Markt. Het levenswerk
van prof. De Vreese’, in Het boek 10 (1921), p. 86.
Cf. Rombauts, op. cit., p. 258, nt. 67.
W. de Vreese, [In de rubriek ‘Wenken en vragen’], in: Het Belfort 8 (1893), Tweede halfjaar, p.
219. Bedoeld zijn de handschriften van de Dietse doctrinael. Onder de beschrijvingen van de
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handschriften van de Dietse doctrinael die zich bevinden in de BNM treft men er enkele aan die
voorzien zijn van een doorlopende nummering. Bovendien geven het papier waarop de
beschrijvingen gemaakt zijn, de verschillende afmetingen van de bladen en het feit dat sommige
stukken papier aan elkaar geplakt zijn, sterk de indruk dat de bladen zijn losgemaakt uit een
reeds bestaand groter geheel. Hoogstwaarschijnlijk hebben deze beschrijvingen deel uitgemaakt
van de bedoelde monografie over de handschriften van de Dietse doctrinael.
W. de Vreese, ‘Middelnederlandsche fragmenten’ en ‘Een nieuw fragment van Valentijn en
Nameloos’, in: TNTL 11 (1892), resp. p. 63-71 en p. 140-162; het Gentse fragment bevond zich
overigens destijds nog in het Rijksarchief te Gent en werd pas in 1919 overgedragen aan de
UB aldaar.
Zie ook Rombauts, op. cit., p. 258, nt. 67. Ten onrechte spreekt Rombauts echter van de
nalatenschap van Serrure en eveneens ten onrechte verwijst hij naar De Vreeses artikelen in
TNTL van 1892.
P. Willems, [Verslag over de] ‘Verhandeling over de klank- en vormleer in de werken van Jan
van Ruusbroec’, in: VMVA 1892, p. 140-142.
P. Willems, [Verslag over de] ‘Verhandeling over de klank- en vormleer in de werken van Jan
van Ruusbroec’, in: VMVA 1893, p. 100-103. Later heeft De Vreese het gedeelte met de
beschrijvingen der handschriften aanzienlijk uitgebreid, maar hij is er niet in geslaagd deze
onderneming geheel af te ronden. De uitgave, onder de titel De handschriften van Jan van
Ruusbroec's werken (Gent 1900-1902), bleef onvoltooid.
Rombauts, op. cit., p. 247; de verwijzing in nt. 12 aldaar betreft echter Verslagboek 4 (en niet 2
en 5).
Roemans, op. cit., p. 56. Bevreemdend is echter dat hij voorafgaand aan dit citaat niettemin stelt
dat De Vreese al tien jaar eerder dan 1900, dus in 1890 met het werk aan de BNM begon. In
een noot bij dit gegeven verwijst Roemans naar De Vreeses voordracht uit 1900: W. de Vreese,
‘Over Middelnederlandse handschriftkunde in verband met taal- en letterkunde’, in: Taal en
letteren 10 (1900), p. 337-348, herdrukt in W. de Vreese, Over handschriften en
handschriftenkunde (zie nt. 5), p. 14-32; in voorkomende gevallen wordt verwezen naar de
paginering in de heruitgave. In deze voordracht noch in een bespreking daarvan (eveneens door
Roemans vermeld), wordt een jaartal genoemd. Roemans' bron blijft daarmee onduidelijk.
Vermeeren, op. cit., p. 20. Zie ook A. van Elslander, ‘Willem de Vreese, hoogleraar te Gent
(1895-1918). Enkele getuigenissen’, in: Studia Germanica Gandensia 16 (1988), Huldenummer
Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag, p. 213-234 en A. van Elslander,
‘Willem de Vreese (1869-1938). Een bio-bibliografische schets’, in: Wetenschappelijke tijdingen
47 (1988), p. 619-183 en 219-227.
Rombauts, op. cit., p. 378, nt. 1.
Dit standpunt betekent dat ik terugkom op mijn eerdere visie dat De Vreese de BNM omstreeks
1890 heeft geconcipieerd; zie Jos A.A.M. Biemans, ‘De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
Over Willem de Vreese en de Middelnederlandse filologie en codicologie’, in: Prof. Dr. Willem
de Vreese (1869-1938). Een herdenking. [Gent] 1988, p. 64.
Ik dank Dr. G.C. Zieleman voor de diepgaande gedachtenwisseling die ik met hem mocht hebben
over het ontstaan van de BNM; met de resultaten daarvan heb ik in belangrijke mate mijn voordeel
kunnen doen.
De Vreese, art. cit. in nt: 40, p. 26.
C.G.N. de Vooys, ‘[Bespreking van] Rob. Roemans, Het werk en de betekenis van Prof. Dr
Willem de Vreese. Antwerpen 1950’, in: Ntg 44 (1951), p. 57.
De Vreese, art. cit. in nt. 40.
De Vreese, art. cit. in nt. 40, p. 21; over het negeren van de handschriftenkunde door neerlandici,
zie p. 18.
Voor biografische gegevens zij verwezen naar Roemans, op. cit., met name p. 85-106, de in nt.
41 genoemde publikaties van A. van Elslander en naar An de Moor, ‘Biografische schets van
Willem de Vreese’, in: Prof. Dr. Willem de Vreese (1869-1938). Een herdenking. [Gent] 1988,
p. 31-49.
Roemans, op. cit., p. 85 spreekt van ‘oude geschriften’. In het dankwoord bij zijn afscheid als
bibliothecaris van Rotterdam op 31 januari 1934 verhaalde De Vreese eveneens van zijn
schooljaren. De verslaggever van de NRC noteerde in dit verband dat De Vreese toen al ‘oude
handschriften’ las (NRC van 1 februari 1934; de cursivering is van mij, JB). In de Maasbode van
diezelfde dag lezen we het volgende: ‘Op school trof ik een directeur, die ons op ons tiende jaar
al handschriften leerde lezen, nog wel van de zoo moeilijke 16e eeuw. Het spreekt vanzelf, dat
ik daarmede maar ben doorgegaan. Dat was onvermijdelijk.’
Roemans, op. cit., p. 8-9.
W. de Vreese, Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van taalzuivering. Gent 1899.
Uitgaven van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI:
Bekroonde Werken, Nr. 19.
Dit gegeven is ontleend aan een korte autobiografische schets van De Vreese, p. 1 (kopie
aanwezig bij de BNM). Dit verhaal, zes bladzijden tekst in machineschrift, is door De Vreese
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samengesteld in het begin van de jaren dertig (mededeling van mevrouw W. Overdiep-De
Vreese).
W. de Vreese, ‘Zuidnederlandsche taal- en letterkundige Wetenschap’, in: Nederlandsch Museum,
Vierde Reeks, 1 (1891), Deel I, p. 331 en p. 329; zie ook De Vreese, op. cit., in nt. 51, p. xxxvii
e.v.
H. Haerynck, Jan Boendale, ook geheten Jan de Clerc; zijn leven, zijne werken en zijn tijd. Gent
1888. Het exemplaar van De Vreese, door hem in 1888 aangeschaft, bevindt zich thans bij de
BNM; zelden heb ik een boek gezien dat door de bezitter zo van aantekeningen en verbeteringen
is voorzien als dit.
Hippoliet Haerynck was in 1887 wel tot briefwisselend lid van de Academie gekozen, maar een
gewoon lidmaatschap is hem nooit ten deel gevallen; cf. Rombauts, op. cit., p. 48, nt. 204.
De Vreese, art. cit. in nt. 53, p. 339-342. In de inleiding op zijn Gallicismen in het Zuidnederlandsch
heeft De Vreese zijn critici van repliek gediend; cf. De Vreese, op. cit. in nt. 51, p. xxxiv-liv.
Rombauts, op. cit., p. 254-257.
Roemans, op. cit., p. 14.
Verslag der Redactie van het Nederlandsch Woordenboek, omtrent den staat harer
Werkzaamheden, van 1 Julij 1860 tot 1 Julij 1862, in de vergadering van het zevende
Nederlandsch letterkundig congres, te Brugge, den 10den September 1862, voorgedragen door
Dr. M. de Vries, Hoogleraar te Leiden, Haarlem 1862, p. 12-13; geciteerd naar Roemans, op.
cit., p. 87.
W. de Vreese, art. cit. in nt. 31, p. 40.
Brief van De Vreese aan Theofiel Coopman dd. 10 juni 1894 (Antwerpen, AMVC, C 3492/25).
W. de Vreese, ‘Jozef Vercoullie’, in: Gentsche Studentenalmanak, uitgegeven door het
Taalminnend Studentengenootschap ‘'t Zal wel Gaan’ 31 (1891), vooral p. 107-108.
Roemans, op. cit., p. 86.
W. de Vreese, ‘W.J.A. Jonckbloet (1817-1885)’, in: Het Volksbelang van 16 april 1887.
J. Tideman, ‘Inleiding’ [op de eerste jaargang van de] Verslagen en berigten uitgegeven door
de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde (1844), p. 12-13.
Tideman, art. cit. in nt. 64, p. 12.
Tideman, art. cit. in nt. 64, p. 24-25.
Der Leken Spieghel, leerdicht van den jare 1330, door Jan Boendale, gezegd Jan de Clerc,
schepenklerk te Antwerpen. Uitgegeven door M. de Vries. Leiden 1844-1848 (hoewel de ‘Inleiding’
wordt afgesloten met de datering ‘november 1850’).
De Vreese, art. cit. in nt. 40, p. 26.
Tideman, art. cit. in nt. 64, p. 13-14.
W. de Vreese, ‘Matthijs de Vries. Naar aanleiding zijner veertigjarige ambtsvervulling’, in Gentsche
Studentenalmanak, uitgegeven door het Taalminnend Studentengenootschap ‘'t Zal wel Gaan’
30 (1890), p. 119-160.
Zie Roemans, op. cit., p. 107, nr. 4 en nr. 10.
Roemans, op. cit., p. vii-x. Beide brieven worden thans bewaard in de verzameling inkomende
brieven van de Correspondentie-De Vreese: Leiden, UB, BPL 2998.
De Vreese, art. cit. in nt. 70, p. 122-123.
Jacob van Maerlant's Spiegel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten,
bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem. Van wege de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door M. de Vries en E. Verwijs. Leiden 1863,
3 dln., en Jacob van Maerlant's Spiegel historiael. Tweede Partie, bewerkt door Philip Utenbroeke.
Vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door F. von
Hellwald, M. de Vries en E. Verwijs. Leiden, 1879. Aan het einde van hun inleiding constateerden
de editeurs dat het hoog tijd werd dat ook Velthems Vijfde Partie werd uitgegeven. Die taak
lieten zij echter ‘met vertrouwen over aan een onzer jongere vakgenooten, die den moed en de
kracht in zich gevoelen zal, om aan onze letterkunde dezen onwaardeerbaren dienst te bewijzen’
(p. xxx).
Lodewijk van Velthem's voortzetting van den Spiegel historiael (1248-1316). Opnieuw uitgegeven
door H. Vander Linden en W. de Vreese. Eerste deel, Brussel 1906. Vander Linden was
verantwoordelijk voor de geschied- en aardrijkskundige aantekeningen bij de tekst, De Vreese
tekende voor het vaststellen en drukken van de tekst en voor de taal- en letterkundige annotaties.
W. de Vreese, ‘Matthias de Vries’, in: Nederlandsch Museum, Vierde reeks, 2 (1892), p. 261.
Vergelijk ook De Vreese, art. cit. in nt. 70, p. 158-159, brief van M. de Vries aan Julius Vuylsteke
dd. 2 oktober 1856.
W. de Vreese, ‘De studie der Nederlandsche philologie in Nederland en België’, in: Handelingen
van het 30e Taal- en Letterkundig Congres, gehouden te Leiden van den 20en tot den 28en
Augustus 1908, Leiden 1909, p. 385.
Zie G. Karsten, 100 Jaar Nederlandse philologie. M. de Vries en zijn school. Leiden 1949, p.
81-82.
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78 Antwerpen AMVC, C 3492/25. Mevrouw Prof. Dr. Ada Deprez maakte mij op deze brief en de
uitspraak van De Vreese daarin attent. Daarvoor en voor haar stimulerende gesprekken over
Willem de Vreese zeg ik haar bij deze hartelijk dank.
Van De Vreeses grote bewondering voor De Vries getuigen ook de drie dozen - in de vorm van
drie boekbanden, elk met de rugtitel ‘M. DE VRIES. OPERA OMNIA’ - waarin De Vreese een
groot aantal overdrukken van werken van en over De Vries heeft bijeengebracht (Leiden, UB,
1407 D12-14).
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Jan J.M. Westenbroek
Van Eycks ‘bijen, omhoog: zwirlende, zwermende bijen’
Duister getuigenis van botsende poetica's
Het op twee na laatste gedicht in P.N. van Eycks bundel Voorbereiding (1926),
‘Bijen, omhoog: zwirlende, zwermende bijen’, is een weinig geslaagd gedicht.
Margaretha H. Schenkeveld heeft er terecht de staf over gebroken (Schenkeveld,
235), maar noch zij noch Karel Hellemans hebben zich diepgaand afgevraagd,
waarom Van Eyck dit gedicht zó op die plaats in zijn bundel heeft opgenomen en
gehandhaafd. Schenkeveld wijst als thema de schoonheid aan, waardoor het gedicht
teruggrijpt naar het inleidende cursieve gedicht van de afdeling waarvan het deel
uitmaakt, en verwerpt voorts de mogelijkheid van beïnvloeding door Nijhoffs ‘Het
lied der dwaze bijen’, waaraan de eerste strofe toch onweerstaanbaar doet denken.
Het doel van deze studie is de achtergrond van dit gecompliceerde gedicht te
achterhalen en de functie ervan in de bundel te bepalen. Voor de structuur van
Voorbereiding moet ik kortheidshalve verwijzen naar het voortreffelijke artikel van
Schenkeveld. Een nuttige aanvulling vindt men in Stutterheim. Veel moet helaas in
de hieronderstaande beschouwingen bij veronderstellingen blijven. Dat komt o.a.,
doordat er in het archief-Van Eyck in het Letterkundig Museum te Den Haag van
de gedichten uit Voorbereiding geen handschriften werden aangetroffen en het
daardoor onmogelijk bleek, aan de hand van documenten de tekstgeschiedenis van
‘Bijen, omhoog’ te reconstrueren. Daar staat tegenover, dat het gedicht een curieuze
gelegenheid biedt om de relatie van Van Eyck tot enige van zijn belangrijkste
tijdgenoten te belichten op een cruciaal moment in zijn ontwikkeling. Het gedicht
bestaat uit drie vierregelige strofen. Deze driedeling bepaalt ook de opbouw van
mijn opstel. Het gedicht wordt geciteerd naar de tekst in Voorbereiding van 1926.
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1. De eerste strofe: contra Nijhoffs ‘Het lied der dwaze bijen’
Bijen, omhoog: zwirlende, zwermende bijen,
De lichte lucht in, steil naar de lust die wijkt,
Tot boven allen die duizlend nederglijen,
Eén - zalige dood! - de liefdeprijs bereikt.

In deze eerste strofe kiest Van Eyck positie tegenover Nijhoffs ‘Het lied der dwaze
bijen’. Alvorens daarop verder in te gaan, is het nodig enige aandacht te besteden
aan de datering van Van Eycks gedicht. Hij deelt in het colofon van Voorbereiding
in 1926 mee, dat de verzen daarin ‘in 1924 en '25 te Londen geschreven’ zijn. Dat
zou voor ‘Bijen, omhoog’, dat voor het eerst in 1926 gepubliceerd werd, bezijden
de waarheid kunnen zijn, als het een reactie op Nijhoffs lied is, omdat dit rondom
de jaarwisseling 1925-1926 verscheen (zie hierover verderop in deze studie).
Voorpublikatie van ‘Bijen, omhoog’ vond pas plaats in de oktober-aflevering van
Groot-Nederland van 1926, vlak vóór de verschijning van de bundel, met overigens
minieme, onbelangrijke varianten. We moeten trachten na te gaan, wat Van Eyck
verstond onder ‘in 1924 en '25 geschreven’. De correspondentie tussen Van Eyck
en Aart van der Leeuw kan ons daarbij helpen, doordat Van Eyck daarin verslag
doet van zijn werkzaamheden aan Voorbereiding en de tweede druk van Inkeer
(1927). In het colofon van Inkeer 1927 wordt meegedeeld, dat het geheel van 1917
tot 1922 werd geschreven. Op 23 juni 1926 schrijft Van Eyck echter, dat hij ‘van één
gedicht de 2e helft heelemaal door een andere vervangen heeft’ (v. Eyck/v.d. Leeuw,
94). Kennelijk beschouwt Van Eyck ingrijpend veranderde gedichten als toch
geschreven op de oorspronkelijke datum. Dit kan ook het geval zijn geweest met
‘Bijen, omhoog’, waarvan de laatste strofe uit een andere ‘laag’ lijkt voortgekomen
te zijn: deze strofe past niet goed bij de eerste twee, maar wel in het geheel van de
bundel.
De voortgang van de bundel Voorbereiding is aardig te volgen in de
correspondentie met Van der Leeuw. Op 4 juni 1925 schrijft Van Eyck over de
publikatie van een reeks gedichten uit deze bundel in het juni-nummer 1925 van
De Gids: ‘Zij vormen bijna 2/3
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van “Voorbereiding”. Eerst dacht ik, dat zij deel zouden worden van een grootere
bundel, maar na het schrijven van het 5e ged. der 3e afd. merkte ik, dat hiermede
eigenlijk een apart bundeltje zich afgesloten had. Na deze verzen komt dus nog
een derde afdeeling - elke afd. is een eenheid -, terwijl vóór De Boodschap, in de
2e afdeeling nog 2 kleine gedichten komen’ (40). Op 4 augustus 1925 meldt hij:
‘Verzen heb ik niet meer geschreven. Dit jaar alleen het ééne kleine laatste van
Voorbereiding, aan welk bundeltje overigens nog het een en ander ontbreekt. Ik
moet maar weer wachten, al had ik Voorbereiding wel graag heelemaal afgehad’
(51). Het gaat hier om ‘Lente nabij nu’, omdat, blijkens de twee typoscripten van
Voorbereiding in het Letterkundig Museum, in de eerste versie vóór ‘Bijen, omhoog’
het nu laatste gedicht ‘Toen zag ik water, glinstrend tusschen boomen’ stond; eerst
in de tweede versie ontstond de huidige volgorde.
Alle gedichten waren dus in aanleg op 4 juni aanwezig. Op 12 oktober 1925 heet
het: ‘Mijn Voorbereiding nadert zijn voltooiing’ (60). Op 20 november 1925: ‘Aan
“Voorbereiding” mankeeren nog 2 2de helften van gedichten. Komen die in niet te
lange tijd, dan denk ik over een boekje najaar 1926, bevattend Inkeer (met 3 nieuwe
gedichten, en een paar herschreven) en Voorbereiding’ (73). Op 23 juni 1926 schrijft
hij ‘dat Voorbereiding heelemaal af is, en Inkeer bijna’ (94). Dit alles overziende,
concludeer ik dat ‘Bijen, omhoog’ op 4 juni in aanleg geschreven moet zijn, maar
op 23 juni 1926 zeker af was. Het is, gezien de interne onevenwichtigheid van het
gedicht en de frictie met de rest van de bundel met uitzondering van de laatste
strofe, niet onmogelijk dat in juni 1925 een gedicht waarvan de laatste strofe deel
uitmaakte, geschreven was, en waarin de schoonheid het thema vormde, maar dat
het gedicht pas later zijn definitieve vorm kreeg. Ik kom op de interne en externe
onevenwichtigheid die nu door mij slechts aangestipt zijn, terug.
Het komt mij voor dat voor de eerste strofe van ‘Bijen, omhoog’ naast Nijhoff
Maeterlinck als inspiratiebron heeft gefungeerd, al genoot deze bij Van Eyck, evenmin
als bij Nijhoff, grote waardering: hij moet er zelfs door Nijhoffs lied aan herinnerd
zijn. Van
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Eyck was zeer belezen in de Franse, inclusief de Frans-Belgische, litteratuur: dat
blijkt uit zijn boekbesprekingen in o.a. De Beweging. In de aflevering van januari
1914 had hij een ‘requisitoir’ (v. Eyck/Verwey, 237) tegen Maeterlincks toneelstuk
Marie-Magdeleine gepubliceerd, dat een grotere kennis van diens oeuvre te
vermoeden geeft (VW 3, 482-492). Met zijn ‘omvangrijke belezenheid en scherp
geheugen’ (v. Eyck/Marsman, 30) zou het niet te verwonderen zijn, dat Van Eyck
bij de conceptie van de eerste strofe aan Maeterlincks La vie des abeilles gedacht
heeft, daaraan herinnerd door Nijhoffs lied.
Het is op deze plaats nodig, dat ik eerst uitvoeriger inga op de mogelijke betrekking
tussen Nijhoffs ‘Het lied der dwaze bijen’ en Maeterlinck. Er is zo'n overdaad aan
intertekstualiteit tussen Nijhoffs gedicht en andere teksten voor- en vastgesteld, dat
het hachelijk wordt nóg een tekst aan te voeren: ‘De sneeuwkoningin’ van Andersen,
en Mallarmé (Wenseleers, 111-114), ‘Naroep’ van Roland Holst (De Lange), Vergilius
(Ida Gerhardt, 11), Homerus, Horatius, Bernardus van Clairvaux, wederom Mallarmé
(Schrijvers, 162-176; Horatius ook Bloem), Temple, Fontenelle, Kloos, Bloem (Van
den Akker 1984, 77). Spottenderwijs verwijst Van Eyck naar de bijbelse parabel van
de wijze en de dwaze maagden (VW 4, 490), wat ook wel serieus gedaan kan
worden, en ikzelf wil hier terloops herinneren aan een ander gedicht, waarin
eveneens een gestorvene spreekt, naar aanleiding van vers 30:
Huiswaarts omlaag gedwereld -

nl. Vondels ‘Kinder-Lyck’ met: ‘Leer dan reizen met gepeizen/naar pallaizen, uit het
slick/Dezer werrelt, die zoo dwerrelt./Eeuwigh gaat voor oogenblick’, om daar precies
de tegenovergestelde beweging te ontdekken....
Toch wil ik als mogelijke achtergrond een hoofdstuk uit Maurice Maeterlincks La
vie des abeilles voorstellen. Nijhoff kende het werk van Maeterlinck blijkens passages
in zijn kritieken en poëzie: de bundel Serres chaudes (VW 2, 296), natuurlijk Pelléas
et Mélisande, op zijn minst als libretto van Debussy's opera (VW 2, 408), het ‘klein
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drama voor marionetten’ Intérieur (VW 2, 523), de feeërie L'oiseau bleu, de blauwe
vogel in het gedicht ‘Lili Green’ (VW 1, 114; wellicht alleen als ballet?) en in ieder
geval Maeterlincks essayistiek, waarin deze ‘grote moderne meester’ heeft ‘gepoogd
het leven voor te stellen als bewogen door geheimzinnige machten’ (VW 2, 943).
Volgens een mededeling van Gerrit Kamphuis aan LUC Wenseleers (150, nt. 67)
kende hij Maeterlincks werk en werd hij uitgerekend bij de vormgeving van ‘Het lied
der dwaze bijen’ door diens Chansons v en vi beïnvloed. Erg grote waardering had
Nijhoff toch niet voor deze Nobelprijswinnaar; op 9 mei 1925 schreef hij immers in
de NRC (VW 2, 312): ‘Nu de Zweedse academie Yeats bekroond heeft, is het
denkbaar dat zij niet meer in vergissingen als Maeterlinck of Tagore zal terugvallen.’
La vie des abeilles (1901) was Maeterlincks meest verspreide werk. Ook in
Nederland had het succes. In het jaar van verschijnen was het reeds door mevrouw
G.M. v.d. Wissel-Herderscheé vertaald, en in 1921 beleefde deze vertaling de vierde,
goedkope uitgave. Het was een van de werken, waarmee Maeterlinck zijn
kortstondige wereldroem het meest verdiende. Het bleek het eerste van een reeks
waarmee hij vorm gaf ‘aan het essayistisch-wetenschappelijk literair genre, met
moralistische en wijsgerige inslag’ (Rutten in: Maeterlinck 1962, 19). Nijhoff verwijst
nooit naar dit werk, maar het is niet onwaarschijnlijk dat hij dit veel gelezen en
bewonderde boek kende, eerder dan dat hij inspiratie vond in vakliteratuur of eigen
ervaring (De Jong). Een van de befaamdste en ook in bloemlezingen terug te vinden
passages uit dit ook nu nog goed leesbare boek is ‘Le Vol nuptial’ (Livre V). Ik
gebruik voor de citaten de vertaling ervan door Jan Vercammen in Maurice
Maeterlinck 1962, 248-270.
De tekst van boek V lijkt samengesteld uit redacties die niet naadloos op elkaar
aansluiten. De kerngedachte is de welhaast onbegrijpelijke verkwisting die de natuur
vertoont bij de voortplanting van bijen. Het verhaal hoe dit gebeurt, wordt onderbroken
door overwegingen over de handelwijze van de natuur, en wordt daardoor in etappes
verteld, die elkaar herhalen en niet volledig dekken. Eerst beeldt Maeterlinck uit,
hoe honderden drukdoende
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darren in de korf leven rondom de koningin zonder haar als zodanig te herkennen.
Zij herkennen en begeren haar slechts als zij door het azuur zweeft, elke dag van
elf tot drie, als het licht het krachtigst is; vooral
‘wanneer de middag tot aan de grenzen van de hemel zijn blauwe vleugels
uitspreidt om de vlammen van de zon te verhevigen, stuift de pronte bende
darren weg, op zoek naar de bruid, die koninklijker is en onverhoopter
dan in welk sprookje van onbereikbare prinsessen ook (...), toegeschoten
uit alle stallen van de omgeving, om voor haar een stoet te vormen van
meer dan tienduizend pretendenten; en [om-] dat van die duizenden
slechts één enkele zal worden gekozen voor een unieke kans van één
enkele minuut, een kus waarin hij tegelijk met de dood en met het geluk
huwt, terwijl al de anderen nutteloos om de parenden vliegen en sterven
na korte tijd, zonder nog ooit die verblindende en noodlottige verschijning
te hebben gezien.’
Twee alinea's verder worden de ogen en reukorganen van de werkbijen en de darren
met elkaar vergeleken, en het blijkt dat de darren veel betere zintuigen bezitten
zonder ze nodig te hebben:
‘Ze hebben niets te doen, geen enkele buit te veroveren (...). Maar ze
kregen de kracht van de liefde te dragen en voor hen worden de
ontzaglijkste en meest nutteloze gaven met volle grepen in de afgrond
van de toekomst gestort. Eén op duizend moet eenmaal in zijn leven de
aanwezigheid van de koninklijke maagd ontdekken in de diepte van het
azuur; één op duizend moet één ogenblik in de ruimte het spoor volgen
van het wijfje dat niet tracht te vluchten’.
Het sterven wordt aldus omschreven:
‘negenhonderd negenennegentig worden vermoord na de dodelijke
bruiloft van de duizendste.’
Het verhaal van de bruidsvlucht wordt nog eens verteld met enkele bevreemdende
verschillen, weer twee alinea's verder. De koningin wacht ongeduldig
‘tot de grote azuren urnen een heerlijke dageraad uitstorten in de
nuptiale ruimte. Zij houdt van het ogenblik waarop een beetje dauw
bladeren en bomen met een herinnering bevochtigt, waarop de
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laatste frisheid van de bezwijmende morgenstond reeds begevend nog
strijd voert tegen de hitte van de dag, (...); waarop de stilte en de rozen
van de naderende middag nog hier en daar een vleug geur van de
morgenvioletten en een of andere doorschijnende kreet van de dageraad
door laten dringen.’
Dit lijkt een ander moment dan van elf tot drie uur. De koningin schiet
‘als een pijl naar het zenit van het azuur. Zij bereikt aldus een hoogte
en een lichtzone die de andere bijen op geen enkel ogenblik van hun
leven trotseren.’
Nu is er echter geen sprake van darren die in de korf om haar heen krioelen:
‘In de verte, rondom de bloemen waar hun vadsigheid drijft, hebben de
darren de verschijning bemerkt en de magnetische geur ingeademd, die
zich dichter en dichter uitspreidt tot bij de naburige stallen. Dadelijk vormen
zich benden die haar achterna duiken in de zee van zaligheid, waarvan
de heldere grenzen zich verplaatsen.’
Maar nu blijven de darren niet cirkelen rond de koningin, ook niet als zij met de
éne bruidegom paart; dat is in deze versie zelfs onmogelijk:
‘de heerlijke wet van de soort (...) wil dat alleen de sterkste haar bereikt
in de eenzaamheid van de ether. (...) Zij stijgt altijd voort. Zij wil een
verlaten gebied bereiken, zelfs niet door vogelen bezocht, die het mysterie
zouden kunnen verstoren. Nog stijgt zij wanneer de ordeloze bende
vermindert en uiteenvalt onder haar. De zwakken, de zieken, de ouden,
de ongewensten, de slechtgevoeden uit trage of arme korven verzaken
aan de achtervolging en verdwijnen in de lege ruimte. Zij legt haar vleugels
een laatste inspanning op en dan wordt ze ingehaald door de uitverkorene,
die haar vastgrijpt, in haar dringt, en in een dubbele vervoering dwarrelt
de stijgende spiraal van hun omhelzingsvlucht één seconde in de vijandige
verrukking van hun liefde (...).
Eens de vereniging voltrekken, scheurt de buik van de dar open, het
orgaan komt los en trekt de massa der ingewanden mede; de vleugels
ontspannen zich en, getroffen door de paringsbliksem, dwarrelt het lege
lichaam neer in de diepte.’
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De moord door de werkbijen op de darren wordt in het zesde boek, ‘Le Massacre
des Mâles’, verteld.
De verwantschap van Nijhoffs gedicht met Maeterlincks relaas blijkt in de volgende
elementen:
1.

‘Een geur van
hooger honing’

-

de magnetische
geur (van de
koningin);

2.

‘Ried ons (..) De
tuinen op te geven

rondom de bloemen
hebben de darren
de verschijning
opgemerkt en
vormen benden die
haar achterna
duiken;

3.

‘raadselige rozen’

-

de rozen van de
naderende middag;

4.

‘Ver van ons volk
en leven’

-

alleen de darren,
niet het hele
bijenvolk, is
vertrokken;

5.

‘het ontwijkend
teeken’

-

zij stijgt altijd voort;

6.

‘ontlijfd’

-

het lege lichaam;

7.

‘Huiswaarts omlaag gedwereld’

de zwakken enz.
verdwijnen in de
lege ruimte/dwarrelt
het lege lichaam in
de diepte.

Opvallend is daarentegen, dat Nijhoff het doel van de opvlucht, de paring met de
koningin, niet vermeldt en spreekt van ‘het ontwijkend teeken’ i.p.v. de opstijgende
koningin. Evenmin komt de uitverkiezing van één onder zeer velen aan de orde; al
sterven allen, zij sterven, anders dan bij Maeterlinck, op gelijke wijze. Het karakter
van de bruidsvlucht blijft bij Nijhoff versluierd; wel blijft zijn lied het dichtst bij
Maeterlincks verhaal waar de groep rond de paring bijeenblijft en als groep verdwijnt.
Ook blijft de opvlucht in het azuur bij Nijhoff dichter bij een bruidsvlucht dan bij het
zwermen rond een koningin ter vestiging van een nieuwe gemeenschap. De
associatie, door de titel gewekt aan de parabel der wijze en dwaze maagden, die
de bruidegom tegemoet trokken, helpt eveneens denken aan een bruiloft. De bruid
wordt vervangen door ‘een geur van hooger honing’, ‘een zacht zoemen’, ‘Een
steeds herhaald niet noemen’ en tenslotte ‘raadselige rozen’, en met deze vage
aanduidingen wordt een symboliek gesuggereerd die Maeterlincks veel concretere
tekst niet kent. Maar het gaat dan ook niet
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om een informatie aan de lezers over het leven van de bijen en om overwegingen
over het bestaan naar aanleiding daarvan; het gaat Nijhoff erom op symbolistische
wijze gestalte te geven aan poëticale opvattingen in woorden die deze opvattingen
niet alleen verwoorden, maar vooral zìjn (V.d. Akker 1984, 79; Bakker 199-200).
De allereerste criticus van het gedicht was waarschijnlijk P.N. van Eyck. Erts
Almanak 1926 met de eerste publikatie van ‘Het lied der dwaze bijen’ moet vóór 1
januari 1926 verschenen zijn. Een rechtgeaarde almanak verschijnt immers vóór
het jaar, waarvoor het is bedoeld. Erts 1926 verscheen echter later dan commercieel
verstandig was. Dat blijkt niet alleen uit de datering van het voorwoord, ‘December
1925’, maar ook uit Nijhoffs bespreking ervan op zaterdag 9 januari in de NRC:
‘Maar het ergste is de vertraagde verschijning (...). Dit boekje, ware het ten minste
twee weken vóór Sinterklaas verschenen, had een geheel ander succes gehad dan
het thans wel zal hebben’ (VW 2, 379). Nijhoff heeft zijn tekst als ‘gedachte op
dinsdag’ uiterlijk op dinsdag 5 januari geschreven. Het boekje zal wel vlak vóór of
vlak na de jaarwisseling verkrijgbaar geweest zijn; anders had Nijhoff het op dinsdag
29 december 1925 kunnen bespreken in plaats van Zon in den rug door Karel van
de Woestijne, waarvan de bespreking op 2 januari verscheen. Van Eyck, die in
Londen woonde, zal Erst 1926 waarin ook hij had bijgedragen, dan in de eerste
helft van januari ontvangen hebben. In zijn brief van januari 1926 aan Marsman,
afgedrukt in De Vrije Bladen van februari 1926, laat hij zich over Nijhoffs gedicht
aldus uit:
‘En wat bewijst Nijhoffs zo onreële Lied van de dwaze Bijen - de parabel
der Dwaze Maagden had hem beter geholpen! - anders, dan dat mijn
woorden van ruim een jaar geleden geen ijdele voorspellingen zijn
geweest?’ (VW 4, 490).
De tekst van deze brief, onder de titel ‘De Gids en onze dichterlijke beweging’,
stuurde hij waarschijnlijk in doorslag aan Marsman, die de ontvangst ervan
bevestigde op 12 januari 1926. In een brief van 28 januari deelt Van Eyck Marsman
echter mee, dat hij nog al ingrijpend in zijn tekst heeft gewijzigd: de hierboven
geciteerde
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passage kan dus ook van na 12, maar vóór 28 januari zijn (Van Eyck/Marsman, 19
en 24).
Van Eycks opmerking verwijst naar de parabel van de wijze en dwaze maagden
(Mt. 25, 1-13) in het verlengde van zijn eigen kritiek in De Gids van januari 1925 op
Nijhoffs Vormen (VW 4, 370-395; Lessen 1967). Dat de titel van het gedicht naar
de bekende parabel verwijst, is onontkoombaar. Het betekent niet alleen dat de
bijen onverstandig zijn, maar ook, althans voor menig lezer, onder wie Van Eyck,
dat door hun dwaasheid hun onderneming mislukt. Van Eyck interpreteerde in zijn
kritiek de titel Vormen als de aanduiding van het feit dat de vorm een middel is om
het leven te ontvluchten, het tekort aan ‘inhoud’ te verbergen, en de relatie tussen
leven en poëzie te verbreken (V.d. Akker [1985] 199). Van Eyck echter eist van het
gedicht, dat het verbonden blijft met het leven door een hogere orde te suggereren
dan in de werkelijkheid is waar te nemen zonder een andere, het leven te boven
gaande, wereld te geven, want ‘het leven omvat alles’. Wenst Nijhoff geen menselijke
belijdenis, Van Eyck stelt dat elk groot gedicht vorm geworden belijdenis is. Dat
verwacht Van Eyck van Nijhoff: een ‘hartstoon’, ‘niet van bedwelmende vervoering,
noch van jubelende verijling, maar van doordringende verrukking’ (VW 4, 395).
Wanneer Nijhoff echter kunst als een spel beoefent en ‘als spel in pose zijn
beslissende verwijdering van het leven voltrekken zou’, dan dringt zijn poëzie ‘naar
een impasse die spoedig genoeg hopeloos zal blijken als hij niet terugkeert’ (VW,
389). Blijkbaar zag Van Eyck in ‘Het lied der dwaze bijen’ zijn voorspelling betreffende
deze impasse werkelijkheid geworden.
Het wordt hoog tijd om terug te keren naar Van Eycks eerste strofe van ‘Bijen,
omhoog’. Hij zou door Nijhoffs lied kunnen zijn herinnerd aan Maeterlincks ‘Le Vol
nuptial’. Deze strofe herinnert op treffende wijze aan dit verhaal:
1.

‘Bijen, omhoog’

-

de opvlucht in
Maeterlincks
beschrijvingen;

2.

‘zwirlende’

-

de drukdoende
darren (Maeterlinck
1963, 161:
‘s'agitent’);
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3.

‘de lichte lucht in’

-

van elf tot drie als
het licht het
krachtigst is;

4.

‘steil naar de lust
die wijkt’

-

zij stijgt altijd voort;

5.

‘boven allen die
duizlend nederglijen

de zwakken enz.
verzaken aan de
achtervolging en
verdwijnen in de
lege ruimte;

6.

‘Tot (..) Eén (..) de liefdeprijs bereikt’

dat van die
duizenden slechts
één enkele zal
worden verkozen
voor een unieke
kus;

7.

‘zalige dood!’

een kus waarin hij
tegelijk met de dood
en met het geluk
huwt.

-

De overeenkomst is het grootst met die gedeelten uit Maeterlincks tekst, waar de
wijze van sterven niet wordt vermeld. De verwantschap van Van Eycks strofe met
Maeterlincks tekst is ook groter dan van Nijhoffs gedicht. Afgezien van wat beide
dichters weglaten uit Maeterlincks verhaal als niet dienstig voor hun doel, blijkt Van
Eyck in tegenstelling tot Nijhoff niets toegevoegd te hebben (denk aan Nijhoffs
‘bevrozen’ en sneeuwvlokken), terwijl het opvallendst bij Nijhoff is dat hij het doel
van de opvlucht, de paring, niet vermeldt, alleen spreekt van een ‘ontwijkend teeken’,
en geen uitverkiezing van één onder velen kent: allen sterven op gelijke wijze en
dwarrelen als sneeuwvlokken neer.
In Van Eycks bundel Voorbereiding is de uitverkiezing boven allen in ‘Bijen,
omhoog’ een nieuw element. Het spreekt van een verheffing boven soortgenoten,
een verheffing die eigenlijk minder als een passieve uitverkiezing dan als het gevolg
van een doelbewust streven is te beschouwen: het bereiken van de ‘liefdeprijs’ is
de beloning na een moeizame weg, de weg die in Voorbereiding wordt gegaan.
De belangrijkste overeenkomst tussen Nijhoffs en Van Eycks gedicht is de opvlucht
van de bijen naar een ideaal dat wijkt: ‘Naar het ontwijkend teeken’ en ‘steil naar
de lust die wijkt.’ Het belangrijkste verschil schuilt in de notie dat het ideaal wel en
niet bereikt wordt. Bij Nijhoff mislukken allen, bij Van Eyck is er één die het haalt.
Is hier sprake van toeval? Ik kan het niet geloven. Het lijkt me ook onvermijdelijk,
dat Nijhoff zelf de eerste strofe van
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Van Eycks gedicht als een reactie op zijn lied heeft opgevat, zeker na Van Eycks
uitlating daarover in De Vrije Bladen. Al spreekt hij er niet over in zijn harde kritiek
op Voorbereiding in De Vrije Bladen van oktober 1927, hij zal met enig genoegen
zijn afrekening met Van Eyck in dezelfde periodiek gepubliceerd hebben gezien als
waarin Van Eyck hem attaqueerde (Nijhoff, VW 2, 562-566).
Wat heeft Van Eyck met deze strofe tegen het lied van Nijhoff in willen brengen?
Een verschil in inzicht betreffende het dichterschap. Zag Van Eyck in ‘Het lied der
dwaze bijen’ de vormgeving aan een impasse waarin de dichter Nijhoff was komen
te verkeren door zijn kunst te ontledigen, hijzelf zag het dichterschap als een
essentiële functie die het leven van de dichter medebepaalt, als het enige middel
waarmee de dichter zijn menselijkheid ten volle kan verwezenlijken (VW 4, 381-382).
Deze zelfverwerkelijking is altijd zelfvergeestelijking, en aangezien dit het
doel-in-zichzelf van het menselijk leven is, kan er voor de dichter geen hogere functie
bestaan dan die waardoor het leven tot levende en onvergankelijke geestelijkheid
herschapen wordt. Deze creativiteit is als zodanig ook niets anders dan het wezen
Gods, namelijk de centrale creativiteit van alle Leven. Zo heeft de dichter deel aan
de creativiteit van God. Het is in deze mens dat God zich van zichzelf bewust wordt:
door zijn werk werkt hij mee aan de zelfschepping Gods tot een ‘schone gestalte.’
Dit betekent, dat de dichter, geroepen tot dit verheven doel, met al zijn levenskracht
dit dichterschap moet cultiveren. Voor Van Eyck was de beoefening van de poëzie
een religieuze taak (Van Eyck/Marsman, 28-29).
Van Eyck verwerpt de verijling waartoe het dichterschap van Nijhoff leidt, en die
haar verbeelding vindt in de neergang van de gestorven bijen als sneeuw tussen
de korven. Daarom kiest hij het tegenovergestelde beeld van de voortdurende
stijging totdat de vereenzelviging met het goddelijke, de liefdeprijs, bereikt wordt.
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2. De tweede strofe: contra Leopolds ‘Cheops’ in de interpretatie van
A. Roland Holst
Zielen, omhoog: dringende, zingende zielen,
Achter de goden, op, in het diepe blauw,
Of één, de helste, als de andren donkerend vielen, Verheerlijkt sterven! - het Hooge Licht aanschouw.

Dat het beeld van de bijen gevolgd wordt door een parallel uitgewerkt beeld van
zielen, is niet verwonderlijk. De Lange herinnert aan de tweede strofe van
‘Euthanasia’ uit Bloems bundel Het Verlangen, waar de bij als symbool van de ziel
fungeert (‘de ziel (...) Gelijk de zatte bij’) (De Lange, 40). Het is een bekende topos.
Reeds bij de oude Grieken kon de bij de ziel voorstellen, afgedwaald naar de
onderwereld, of de ziel die het lichaam verlaat (Plato, Phaedo 82b, 314). De
neoplatonische filosoof Porphyrius schrijft in De grot van de nimfen over de nimfen
die zielen zijn en door de ouden ‘bijen’ genoemd worden, en over de zielen die
eveneens ‘bijen’heten, en voorbestemd zijn om een leven vol gerechtigheid te leiden
en de weg terug af te leggen na hun werken volbracht te hebben die de goden
aangenaam zijn. Hij verwijst daarvóór naar Sofokles die in verband met de zielen
schreef: ‘En er zoemt een zwerm schimmen op weg naar omhoog’ (Porphyrius, 49).
Wat in Voorbereiding wonderlijker aandoet dan het bij Porphyrius zou doen, is
het beeld van zielen die achter goden dringen en zingen: dit past eenvoudig niet in
deze bundel. De goden die een stoet zielen achter zich aan meevoeren, herinneren
aan Cheops van J.H. Leopold, het gedicht dat door toedoen van Van Eyck zelf in
augustus 1916 voor De Zilverdistel in een bibliofiele uitgave werd bezorgd. Het is
ook Van Eyck geweest, die tot tweemaal toe een interpretatie van het gedicht in het
kader van het gehele toen bekende werk van Leopold heeft gepubliceerd: in De
Gids van september 1924 en in Groot-Nederland van februari en maart 1927 (VW
4, resp. 316-369 en 526-586).
Leopold was voor Van Eyck een individualist met een te grote gevoeligheid in de
zintuiglijke gewaarwordingen. Daardoor werd hij verhinderd om te voldoen aan zijn
behoefte aan gemeenschap.
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Cheops is het van het persoonlijk leven van de dichter onafhankelijk geworden beeld
van de onontkoombaarheid van dit lot. Cheops was als farao de absolute heerser
over duizenden. Na zijn dood wordt hij als gelijke onder de gelijken opgenomen in
een gemeenschap van zielen die niet gebieden maar volgen: zij volgen de goden.
Maar als Cheops alles: kosmos, eeuwigheid en gemeenschap, geproefd heeft,
verdraagt hij het niet meer en daalt af, terug naar zijn piramide, waar hij van alles
wat buiten zijn ‘ik’ is, wordt afgesloten en binnen de onverslaanbare tijd in de
symbolen van de macht van zijn ‘ik’ blijft hangen.
Het beeld van de stoet zielen die de goden volgen, vinden we dus terug in Van
Eycks tweede strofe. Ook daar is er één in die stoet die zich onderscheidt van de
anderen, beter: die zich zou kunnen onderscheiden van de anderen, door, terwijl
de anderen ‘donkerend vielen’, het Hooge Licht te aanschouwen: er staat niet voor
niets een aanvoegende wijs ‘aanschouw’, dit in tegenstelling overigens met de
eerste strofe. (De verleden tijd ‘vielen’, afgedwongen door het rijm, is kennelijk een
weinig geslaagde poging om eveneens het nog-geen-werkelijkheid-zijn uit te
drukken). In scherp contrast met Cheops daalt die ene niet af teneinde binnen de
onverslaanbare tijd opgesloten in zijn eigen ik te verstijven, maar bereikt hij als enige
het hoogste punt om in een verheerlijkt sterven ‘door en voor God zelf met licht
gevuld’ te zijn. (Voorbereiding, 15). Opgemerkt dient te worden, dat in dit beeld de
éne, ‘de helste’, de meest verlichte, zich evenzeer afzondert als Cheops van de
zielen der andere afgestorvenen. Blijven in Cheops de anderen voortgaan achter
de goden aan door de kosmos, bij Van Eyck vallen zij, verduisterend, in een
niet-genoemde ruimte: hun bestaan, vervuld van verlangen (‘dringende’) en gezang
(‘zingende’), verdwijnt in dit gedicht. Waarom? Is het om de parallellie met de eerste
strofe door te trekken, of is er meer aan de hand? Merkwaardig is het predikaat ‘de
helste’ tegenover ‘donkerend’ en verbonden met ‘het Hooge Licht’. Het licht-motief
begint in de eerste strofe met ‘lichte lucht’, wordt in de tweede helft van de tweede
strofe dominant evenals in de tweede helft van de derde strofe, waar ‘de schoonheid’
‘wassend gestaag in uw ontscheemrend leven, / Dit
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sterflijk lijf met loutrend geluk doorlicht.’ Dit licht-motief ontbreekt bij Leopold.
Binnen die licht-noties is die van de uitverkorene als ‘de helste’ het merkwaardigst.
‘Hel’ heeft volgens Van Dale de volgende betekenissen: 1. doordringend van toon;
helder klinkend; 2. sterk stralend of weerkaatsend, onverduisterd schijnend; van de
ogen, fel kijkend; 3. (gew.) gezond, wakker, levendig; 4. (gew.) fel, tuk; 5. (gew.)
hard, in verschillende toepassingen. In Van Eycks contekst, vlak vóór ‘als de andren
donkerend vielen’, treedt ‘het sterkst stralend enz.’ op de voorgrond, al zal ‘het
helderst klinkend’ na ‘zingende zielen’ mee kunnen spelen. Zowel de visuele als de
akoestische component brengen ook een psychisch element met zich mee, dat in
de gewestelijke betekenissen van ‘hel’ op de voorgrond treedt. Ook in Van Eycks
tekst leeft dit in ‘dringende’ en in de derde strofe: ‘sterke streven’, ‘àl uw dorsten’.
Er speelt een element van bewustzijn in, dat vooral in de derde strofe van belang
wordt in ‘uw ontscheemrend leven’. Maar het wordt voorbereid in de tweede strofe,
vooral in ‘de helste’.
Het vermoeden groeit in dit verband, dat Van Eyck zich niet alleen tegenover
Leopold wilde profileren, maar meer nog tegenover de interpretatie van Leopold
door A. Roland Holst in diens Over den dichter Leopold. In zijn stuk over Leopold
dat in Groot-Nederland 1927 verscheen, keert Van Eyck zich vooral tegen die
interpretatie. Van Eyck was al sinds eind 1925 intensief met het werk van Roland
Holst bezig. Hij schrijft daarover aan Gerretson op 22 februari 1926 (Gerretson/v.
Eyck, 137), aan Aart van der Leeuw op 15 maart 1925 (v. Eyck/v.d. Leeuw, 88) en
aan Marsman op 28 januari 1926: ‘Ik zit nu trouwens sinds 2 maanden zoo zeer in
Roland Holst, dat ik mij moet dwingen iets anders met wezenlijke aandacht te lezen’
(v. Eyck/Marsman, 27). Als Van Eyck een studie op touw zette, las hij van de
betrokken auteur alles. Ongetwijfeld kende hij reeds in 1925/1926 Holsts studie uit
De Gids van 1921. Na de boekuitgave ervan in 1926 zou hij in Groot-Nederland van
1927 zijn tweede Leopold-studie publiceren.
Van Eycks bezwaar tegen Holsts interpretatie van Cheops is fundamenteel.
Ongetwijfeld leefde dat bezwaar reeds eerder, al had hij
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zich daarover in zijn eerste Leopold-artikel in De Gids van 1924 niet geuit. Wellicht
achtte hij het bezwaarlijk de redacteur te bestrijden die hem De Gids had
binnengehaald: hij noemde Roland Holst daarin in het geheel niet, wat wel eens
een welsprekende stilte zou kunnen zijn. Voor Roland Holst is volgens Van Eyck
de ziel ‘negatief bepaald “het onbewuste”. Door zijn bewustzijn, derhalve, is de mens
uit de ziele-eenheid van het onbewuste afgescheiden’ (VW 4, 527/8). De bestemming
van de kunst moet zijn ons voor te bereiden op de ‘meest grondelooze bedwelming
van het onbewuste, die (...) het algeheele verzinken in de ziel is’ (VW 4, 530). Ook
voor de Leopold van Roland Holst was de ziel het onbewuste en het bewustzijn de
verbanning van de mens uit zijn diepste wezen, waartoe hij kon terugkeren door de
reeds genoemde ‘meest grondelooze bedwelming’. Voor Roland Holst ving het
gedicht Cheops aan door een beweging die zonder oorsprong en einde is, waarin
alle grenzen tussen het innerlijk zijn en het uiterlijk zijn en daarmee het zelfstandig
wezen van de beschouwing zijn opgeheven. Het persoonlijke zijn is verhoogd tot
een gedaante van de ziel die de kosmische beweging zowel kan beleven als
waarnemen. Het scheppend vermogen redt het wezen van de mens temidden van
deze vernietigende pracht van de kosmische beweging: het brengt de onmetelijke
onrust, door de beleving van dit alles teweeggebracht, terug tot ‘ééne spanning’ en
sticht in de ruimte die spanning als een vaste stilstand, een ‘eenheid en afzondering’,
waartoe de mens tot het oorspronkelijk geheim als tot zichzelf kan ingaan: de stilte
wordt volstrekt, het onbewuste, het wezen van de mens wordt bereikt (A. Roland
Holst, 130-135, i.h.b. 134-135).
Van Eyck bestrijdt dit. Voor Leopold zijn ziel en denkend bewustzijn vanaf het
begin gelijkgesteld: het ik-besef binnen dit individueel begrensde bewustzijn is
onafscheidelijk met ons diepste wezen, de ziel, verbonden. Het denken is steeds
weer uitdrukkelijk gedacht als de bijzondere bedrijvigheid van de ziel. Leopold heeft
voor zijn gedicht een almachtig heerser gekozen en juist Cheops' buitengewoon
sterk persoonlijk machtsbesef benadrukt. De ziel van Cheops, van een in zijn
persoonlijke almacht zelfgenoegzame, keert zich van ‘de uitzetting der kosmische
gemeenschap tot de verstij-
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ving der individualistische vereenzelviging’ (VW 4, 532 en 562). De kosmische
ervaring was namelijk onmogelijk door het ontbreken van de idee, van de verbeelding
die de ervaring van de kosmos als een chaos kon doen verkeren in die van de
kosmos als zinvol geheel, waaraan elke afzonderlijke mens zijn bestaansvoorwaarde
ontlenen zou. Het is de verbeeldingskracht als opperste vermogen voor het menselijk
bewustzijn, waartoe, als wij naar Van Eycks terminologie in zijn gedicht terugkeren,
‘de helste’ der zielen in staat is en dat haar de ‘liefdeprijs’ in de aanschouwing van
het ‘Hooge Licht’ kan schenken.
Met deze achtergrond lijkt Van Eyck in twee strofen van in totaal acht regels zijn
positie te hebben willen markeren tegenover Nijhoff, Leopold en Roland Holst. Dat
is voor zo'n klein bestek niet alleen een overtrokken opzet, het is nog meer. Hij
wenst daarin ‘de helste’ van de ‘zingende’ zielen te zijn, van de dichters waartegen
hij zich profileert. Het is niet gering. Het kan zijn, dat Nijhoff dit doorzag, toen hij zijn
kritiek op Voorbereiding schreef. Schenkeveld legt een verbinding tussen de geringe
poëtische waarde van ‘Bijen, omhoog’ en Nijhoffs kritiek. Er is meer aan de hand,
denk ik. Nadat Van Eyck zijn medewerking aan De Gids in 1925 had moeten staken,
had hij het conflict dat daaraan ten grondslag lag, uitvoerig in De witte mier van
1925 en De Vrije Bladen van 1926 op zijn, natuurlijk partijdige, wijze aan de
openbaarheid prijsgegeven. Daarin had hij Roland Holst, redacteur van De Gids,
en Nijhoff, Gids-redacteur naast Roland Holst geworden in hetzelfde jaar waarin
Van Eyck vertrokken was, niet gespaard (Traditie, 165). Het is niet toevallig, dat
Roland Holst en Nijhoff, zijn bêtes noires in die periode, op de achtergrond van zijn
gedicht hun schaduw werpen. In De Vrije Bladen stelt Van Eyck, dat het conflict als
diepere grond een tegenstelling kent betreffende de verantwoordelijkheid ten opzichte
van het dichterschap (VW 4, 490-491). Van Eyck zag in de poëzie ‘de volledigste
uitdrukking van die rijpste en rijkste drie-eenheid van geest, ziel en lichaam, die
volledigste mens (...) die wij de vleeswording Gods zouden kunnen noemen’ (VW
4, 489). Het dichterschap dient te streven naar de schoonheid, die het ‘niet meer
als enkel aardse spijze, maar als die spijze der ster-
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ken, die “cibus grandium” tot zich kan nemen, waarin het dit aardse leven tot de
gestalte van het volstrekte leven hervormd heeft’ (490). Dit legt de dichters op ‘zich,
in leven en dichten, op dat volmaaktste dichten als doel van hun ganse streven
gericht te houden’ (489). Het vereist een ‘dwingende dienst’, die Roland Holst en
Nijhoff uit de weg gaan: ‘Die roeping, die dienst (...) zult gij in De Gids, zolang deze
dichters hun tegenwoordige gedachten behouden en in hun tijdschrift als richtsnoer
handhaven, afgewezen en bestreden vinden’. ‘In De Gids vindt gij de decadentie.
Ten eerste in de poëzie der leiders. De decadentie is het, die in alle dichters van
mijn generatie aanwezig was, waaruit slechts een enkele zich volledig heeft kunnen
bevrijden’ (490-491).
Dit soort publikaties lokte een reactie als die van Nijhoff uit. Hoorden Roland Holst
en Nijhoff tot de ‘decadenten’, tot hen ‘die duizlend nederglijen’, de anderen die
‘donkerend vielen’, de kwaliteit van de verzen van Van Eyck, die Roland Holst en
Nijhoff weinig aanspraken, was niet van die hoogte, dat hij zich op grond daarvan
de éne kon noemen die de ‘liefdeprijs bereikt’, of als ‘de helste’ ‘het Hooge Licht’
zou kunnen aanschouwen. Van Eyck werd dan ook ‘afgedroogd’ met als besluit:
‘Van Eyck, met zijn bijzonder gevoelige intuïtie, met zijn op 't weke af
poëtisch gemoed, machteloos, of eerder, achteloos dit als voldoende
bodem voor zijn poëzie te ontginnen, ruit zijn intiemste aandriften op om
als bewijzen te dienen voor een levensstelregelige filosofie, ruit ze op tot
een algemeen geldende wet, “hangt daar in” [toespeling op het slot van
Cheops! J.W.], (...) en dichtend geheel te goeder trouw, beseft wellicht
zelf niet, hoe hij zijn tederste gevoelens tot een voor ons wat droge en
retorische pathetiek omzet. Aan een innerlijk misnoegen zal hij wel niet
ontkomen. Chacun pour soi et Dieu pour nous tous’ (VW 2, 565-566).
En niet alleen voor ‘de helste’....
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3. De derde strofe. De functie van ‘Bijen, omhoog’ in de bundel
‘Voorbereiding’
En iedere dag, doel van uw sterke streven,
De schoonheid waar gij ál uw dorsten op richt,
Die, wassend gestaag in uw ontscheemrend leven,
Dit sterflijk lijf met loutrend geluk doorlicht.

Deze derde strofe past het best in het geheel van de bundel, maar minder goed bij
de eerste twee strofen van hetzelfde gedicht. Het is bijvoorbeeld op zijn minst
ongelukkig te noemen, dat na de toespraak tot de zielen de ‘gij’ in deze strofe, door
‘En’ met de vorige verbonden, nog een ‘sterfelijk lijf’ blijkt te bezitten. Het gaat
kennelijk om die éne die ‘het Hooge Licht’ mag aanschouwen, tot wie de aanspraak,
van de groep zich afwendend, zich richt. Maar het is het ‘sterke streven’ van ‘iedere
dag’, dat ons uit directe nabijheid van de dood in de eerste strofen haalt. In regel 4
van de eerste strofe slaat ‘zalige dood!’ op de dood van de éne dar die in staat is
tot paring met de bijenkoningin en tijdens die kus tegelijk met de dood en het geluk
huwt. In regel 4 van de tweede strofe is de ontmoeting van de éne ziel in een
‘verheerlijkt sterven’ met het ‘Hooge Licht’ een vergeestelijkte parallel van wat in de
eerste strofe werd aangeduid. De derde strofe lijkt zich van de dood af te wenden,
1
‘herwaarts’ naar het leven. Het leven raakt door de schoonheid, waarnaar gedorst
wordt, steeds meer verhelderd, zodat de schoonheid dit sterflijk lichaam doorlicht
met zuiverend geluk. Hier is weer, als in de voorgaande gedichten in de bundel,
sprake van een mystiek proces tussen de ziel van de ‘ik’, die zichzelf, en niet meer
de bijen of de zielen, toespreekt, en God, die ‘het Hooge Licht’ genoemd werd. In
het gedicht daarvóór wordt het ‘enkel ik en gij.’ In die eenheid ervaart de ik de
liefdesband met ‘de kleine dingen’, ‘Met wie ik gelukkig ben’, en wordt al wat is ‘tot
die nieuwe zin gewijd’ ‘nu werkelijkheid’. In het gedicht erna is een ‘nieuwe bloei (..)
in mij bereid’: ‘God, aarde en ziel, 't is al één heerlijkheid.’ Die heerlijkheid is
schoonheid: dat is de zin van de derde strofe van het gedicht ‘Bijen, omhoog’
ertussenin.
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Jaren later, in 1938, zal Van Eyck in Over leven en dood in de poëzie dit uitwerken,
als hij de dichter ziet als degene die in zijn persoonlijk spreken schijnbaar aan zijn
individuele behoefte aan uiting, verlichting, droomvervulling enzovoorts voldoet,
maar in feite naar geluk streeft door zijn persoonlijk ritme te doen samenklinken met
‘het universele ritme van Gods scheppende zelfopenbaring’ (VW 6, 394). In de stem
van de dichter zal dan de toon van geluk klinken, de toon die ‘de poëzie-in-de-poëzie
is: de verrukking van de ziel door Gods schoonheid’ (394).
Had Van Eyck het in dit gedicht bij zo'n gedachte gelaten, dan was er kans geweest
op een meer geslaagd gedicht, zonder de nu bevreemdende oproepen tot bijen en
zielen, en dat bovendien beter paste in het geheel. Nu blijkt, dat hij in het korte
bestek van twaalf regels te veel heeft willen verwerken. Want, door de controverse
met Roland Holst en Nijhoff zich scherper bewust geworden van het eigene van zijn
opvatting over het dichterschap en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid,
wilde hij tevens in dit gedicht met het thema van de schoonheid dat van de eigen
uitzonderlijkheid verwerken. Natuurlijk werd de concrete aanleiding versluierd, maar
de omstandigheden waardoor die uitzonderlijkheid acuut was geworden, wenste hij
niet volledig te elimineren. En zo forceerde hij op deze plek de uitbeelding van de
opgang naar een nieuwe bloei op een schadelijke wijze. Bittremieux merkte reeds
in 1954 op, dat Van Eyck zich steeds gedrongen voelde ‘om zijn leven te overzien,
zijn werkelijkheid te toetsen, het bestek van zijn waarheid op te maken.’ Alles wat
hij had ervaren, wilde hij tot de vorming van zijn persoonlijkheid doen bijdragen.
Maar voor zover dit zich uitte in een neiging tot overvolledigheid, schaadde hij
herhaaldelijk zijn gedichten (66). ‘Bijen, omhoog’ is hiervan een treffend voorbeeld.
Maar in zijn zwakheid is dit gedicht een merkwaardig knooppunt van lijnen van Van
Eyck naar Nijhoff, Leopold en Roland Holst, en van de dichter Van Eyck naar de
theoreticus Van Eyck en omgekeerd. Zo heeft dit mislukte gedicht toch nog zin.

Adres van de auteur:
Hogerbeetsstraat 13
2242 TP Wassenaar
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Eindnoten:
1 Dat zou duidelijker blijken in de bundel Herwaarts, waarin Voorbereiding werd opgenomen
zonder het omsluitende motto: ‘ascendimus ascensiones in corde et cantamus canticum graduum’.
In het oorspronkelijk verband luidt dit citaat uit Augustinus' Confessiones (xiii, 10) de opgang in
tot het verblijf in het huis van de Heer tot in eeuwigheid; de ‘derwaartse’ richting van deze
beweging zou in strijd zijn met de tendens die in de titel van de nieuwe bundel werd uitgedrukt.
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P.J. Buijnsters
Vrijmoedige bedenkingen over een nieuwe ‘Buisman’
In 1960 verscheen bij B.M. Israël te Amsterdam: Populaire prozaschrijvers van 1600
tot 1815, alfabetische naamlijst - zoals het titelblad te kennen gaf - van ‘romans,
novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's [en] sprookjes.’ Samensteller
was de Edese onderwijzer en boekverzamelaar Michiel Buisman J. Fzn.
1
(1891-1986). Hoewel het werk door het academisch circuit nauwelijks werd
opgemerkt (geen recensie in De Nieuwe Taalgids!), kreeg Buisman's Populaire
prozaschrijvers in de wereld van antiquariaat en veilingwezen al snel de status van
2
vast referentiepunt. Pas in de loop van de jaren zeventig, toen populair proza aan
de universiteit opeens populair werd, ontdekten ook neerlandici de jarenlang
nauwelijks verkochte ‘Buisman’. Tegelijk echter werd nu aan hen duidelijk wat de
weinige recensenten van Buisman al meteen hadden opgemerkt: Populaire
3
prozaschrijvers kon slechts gelden als ‘proeve van een bibliografie.’ Hoofdbezwaar
was de onduidelijkheid van de opnemingscriteria, hetgeen weer een gevolg was
van de dubbelzinnigheid van de term populaire proza(schrijver). Op dat punt had
Buisman zich stilzwijgend aangesloten bij een sinds lang ingeburgerd gebruik. In
ie

oktober 1893 was door de firma Frederik Muller & C te Amsterdam een
prijscatalogus uitgegeven onder de titel ‘Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en
XVIIIe eeuw’ en voorzien van een programmatische voorrede van F. Adama van
Scheltema. Sedertdien was ‘de term populaire prozaschrijvers een vaste rubriek
geworden in de wereld van de Nederlandse bibliografie en letterkundige
4
geschiedenis.’ Voor Buisman en zijn boekenvriend en mededinger J.F.M. Scheepers
(1893-1942) stond ‘populair proza’ (codenaam: P.P.) eenvoudig voor alle bellettrie
5
die buiten de officiële highbrow-literatuur viel. Deze invulling werd om zo te zeggen
in 1960 nog gesanctioneerd in een begripvol voorwoord
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door Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, nestor van de Nederlandse boekwetenschap
en toenmalig hoofd van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, die aan de
realisatie van Buisman's boek bibliografische en financiële ondersteuning had
gegeven. Maar in de jaren zeventig groeide, als gezegd, toch van diverse kanten
de behoefte aan een ‘nieuwe Buisman’, opgezet volgens andere, althans duidelijker
criteria en bibliografisch beter onderbouwd. Het heeft echter tot 1988 moeten duren,
voordat er een boek op tafel kwam dat zich als opvolger van Buisman's Populaire
prozaschrijvers aandient. Over deze Bibliografie van het Nederlandstalig narratief
6
fictioneel proza 1670-1700 (voortaan: BNNFP) handelt dit artikel.
Het belang van dit groots opgezette project rechtvaardigt ten volle uitgebreide,
principiële bespreking, opdat de veronachtzaming die ‘Buisman’ van neerlandistische
zijde ten dele viel zich niet ten aanzien van de BNNFP gaat herhalen. Daarbij komt
dat het nu nog slechts gaat om een eerste deelpublicatie van een veel groter geheel.
Recensies op standaardwerken komen vaak als spreekwoordelijke mosterd na de
maaltijd. Hier ligt dat gelukkig anders. Tijdige kritiek kan mogelijk nog leiden tot
aanvulling of verbetering van wat tenslotte toch als een gemeenschappelijke zaak
voor de hele neerlandistiek van de komende vijftig jaar moet worden gezien. Alleen
vanuit dit gezichtspunt dient ment daarom deze ‘vrijmoedige bedenkingen’ te lezen.
Natuurlijk is de nieuwe BNNFP geen eenmanswerk gelijk de oude ‘Buisman’. Zo
werkt dat niet meer in de wereld van Deetman! Achter de eigenlijke samenstellers
J.L.M. Gieles en A.P.J. Plak staat een hele slagorde van begeleiders en adviseurs
opgesteld, aangevoerd (minstens in alfabetische zin) door de Amsterdamse
hoogleraar W. van den Berg. De ‘Begeleidingscommissie Project Bibliografie van
het Nederlandstalig Narratief Fictioneel Proza 1670-1830’ telt verder de namen van
W.F.G. Breekveldt, J.J. Kloek, A.N. Paasman, L.R. Pol (die ook de inleiding schreef),
B. van Selm, P.J. Verkruijsse en J.R. van der Wiel, terwijl voor wetenschappelijke
coördinatie vanwege de Zuidelijke Nederlanden een beroep werd gedaan op onder
anderen de Leuvense hooglera-
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ren H. van Gorp en K. Porteman. Kortom, zowat niemand ontbreekt uit de wereld
van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza van de 18e eeuw en men krijgt
dan ook als beoordelaar de neiging om op voorhand eventuele bezwaren in te
slikken en met Den Uyl (bij het aantreden van het eerste kabinet-Van Agt) te zeggen:
‘Wees daar nu eens tegen!’. Als zoveel samengebalde deskundigheid geen perfectie
garandeert, waar moet men die dan nog wel zoeken? Toch, kritiek lijkt hier geboden,
en het zou pas echt een blamage voor de neerlandistiek uit de jaren tachtig
betekenen, wanneer deze topzware BNNFP zonder enig weerwoord als deugdelijk
bibliografisch instrument werd geaccepteerd.
Beginnen we bij het begin: het boek als boek. Met zijn blauwlinnen band en
handzaam formaat oogt de BNNFP aan de buitenkant zeker zo fraai als de oude
‘Buisman’. Pas bij het openslaan en vluchtig doorbladeren overvalt de lezer een
licht gevoel van paniek. Vanwaar al die lege bladzijden middenin de tekst? Even
denkt men een misdruk in handen te hebben, te meer omdat de blanco pagina's
niet genummerd zijn. Maar die gedachte is gelukkig onjuist. Dan, nieuwe schrik: wat
is er met de illustraties aan de hand? De BNNFP bevat 25 afbeeldingen van
titelbladen, echter zo ondermaats dat de aanvankelijke blijdschap over deze nuttige
service (‘Buisman’ had helemaal geen foto's) bij nader inzien plaatsmaakt voor
ergernis. Matig tot slecht zijn bijvoorbeeld de reproducties vóór blz. 60, nà blz. 87,
tegenover blz. 117, tegenover blz. 136 en tegenover blz. 176. (De omslachtige
plaatsaanduiding zegt al genoeg!). Ik heb dan ook het sterke vermoeden dat de
samenstellers zich hier tevreden hebben gesteld met foto's van xerox-kopieën,
tolerabel misschien voor een gestencilde wegwerp-reader, maar niet voor een
prestigewerk als dit. In elk geval betreurenswaardig dat een zo respectable uitgever
een dergelijk typografisch misbaksel voor de prijs van bijna honderd gulden op de
markt heeft willen brengen. Men begrijpt al: de inhoud moet hier veel goed maken.
Hoe steekt deze BNNFP nu in elkaar?
De eigenlijke Bibliografie wordt voorafgegaan door een uitvoerige inleiding, waarin
achtereenvolgens aan de orde komen: doel en geschiedenis van de bibliografie,
afbakening, werkwijze, indeling
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en wijze van beschrijven. Een lijst van gebruikte bibliografische bronnen en een lijst
van vindplaatsen stelt de gebruiker voorts in staat de reikwijdte van het gebruikte
vangnet te controleren.
Aparte vermelding verdienen de zestien (de inleider spreekt zelfs van ‘een
zeventiental’) registers aan het eind, die de 345 nummers van de BNNFP
successievelijk ontsluiten op: jaar van uitgave, persoonsnamen op de titelpagina,
geografische namen op de titelpagina, significante woorden uit de titel, vertalers en
bewerkers, taal waaruit vertaald werd, persoonsnamen in de ondertekening, personen
en groepen in de aanhef, namen van censors en ondertekenaars van privileges en
approbaties, namen van drukkers, uitgevers en boekverkopers, plaats van uitgave,
bibliografische verwijzingen, algemene persoonsnamen en initialen, twijfelgevallen,
titels zonder vindplaatsen en tenslotte titels met fondslijsten.
In onze bespreking zullen wij gemakshalve dezelfde volgorde aanhouden.

Inleiding
Pol's Inleiding opent met een stukje geschiedenis. Onvermeld blijft hier dat ook van
Nijmeegse zijde door drs. R. Arpots en ondergetekende jarenlang gewerkt is aan
een nieuwe ‘Buisman’, een project dat uiteindelijk voor het onderhavige heeft moeten
wijken. Aan Buisman zelf, toch de pionier van het bibliografisch onderzoek terzake,
worden niet veel woorden vuil gemaakt. Wel vernemen we dat de oorspronkelijke
opzet van de BNNFP reeds in een vroeg stadium twee belangrijke mutaties heeft
ondergaan. Allereerst werd besloten om geheel af te zien van elke informatie over
de tekstuele inhoud van de beschreven werken. Daarentegen werd de bibliografische
beschrijving naderhand uitgebreid met ‘die elementen die identificatie van drukken
mogelijk maken, in het bijzonder formaat, opbouw en zetselverdeling.’ (p. 9). Dat
laatste kan men alleen maar toejuichen, maar het eerste acht ik een ernstige omissie.
Principieel valt er niet veel tegen in te brengen, de meeste bibliografieën volstaan
met een simpele titelbeschrijving. Maar wat een gemak ondervindt de gebruiker
telkens weer van de
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vergelijkbare Bibliographie du genre romanesque français 1751-1800 uit 1977 door
Angus Martin, Vivienne G. Mylne en Richard Frautschi, waar bij een aanmerkelijk
groter titelbestand wél summiere informatie omtrent de inhoud verstrekt wordt. Het
resultaat dat nu uit de bus is gerold, komt in elk geval meer tegemoet aan de eisen
van de analytische bibliografie dan aan de even gerechtvaardigde verlangens van
de literatuurhistorici onder ons.
Een cruciaal punt in de Inleiding is ontegenzeggelijk de paragraaf die handelt
over de afbakeningskwestie. Over de temporele afgrenzing hoeven we niet lang te
discussieren. Buisman begon welbewust in 1600 met de Slag van Nieuwpoort om
te eindigen met het geboortejaar 1815 van het Koninkrijk der Nederlanden. De
samenstellers van de BNNFP daarentegen hebben gekozen voor twee in hun ogen
duidelijk literair-historische markeringspunten 1670 en 1830. Hoewel ik persoonlijk
een zo neutraal mogelijke beneden- en bovengrens (1700-1800) geprefereerd zou
hebben, lijkt mij de gedane keus wel acceptabel. Voor dit deel is er trouwens een
strikt arbitraire eindgrens: 1700
Moeilijk, ja ‘in vele gevallen niet werkelijk oplosbaar’ (p. 11) zijn echter de
problemen, zodra men - als hier gebeurt - het corpus van zeventiende- en
achttiende-eeuwse teksten wil gaan afbakenen aan de hand van ‘moderne’ criteria
als fictionaliteit en narrativiteit. Dat zijn toch typische slagwoorden uit de hoogtijdagen
van de twintigste-eeuwse verhaaltheorie. Ze passen perfect binnen het universum
van Maatje en Bal, maar veel minder binnen de literair-historische werkelijkheid van
de zeventiende en achttiende eeuw. Als Molière thans zijn Bourgeois gentilhomme
op de planken moest brengen, dan liet hij M. Jourdain vast geen proza maar
‘narratief, fictioneel proza’ spreken.
Pol's reflecties over deze genreproblematiek zijn overigens lucide genoeg, maar
het blijft zoeken naar de vierkante cirkel. Neem alleen maar de arcadia's en utopieën.
Dat zijn ‘veelal opeenstapelingen van populair-wetenschappelijk materiaal, gevat
in een vliesdun verhalend kadertje. In de utopieën is niet of nauwelijks handeling
aanwezig, wel daarentegen descriptie en reflectie.’ (p. 11). Men zou dus verwachten
dat beide genres hier als overwe-
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gend niet-narratief buiten de boot zouden vallen. Toch blijken ze alsnog te zijn
opgenomen ‘vanwege hun belang voor de romangeschiedenis, wanneer althans
een minimaal verhalend kader aanwezig is.’ Telkens als men denkt een sluitende
definitie gevonden te hebben, duiken er weer teksten op die zich aan de
literairtheoretische pasmaat onttrekken. En het vervelendste is, dat de samenstellers
zelf eerst hebben besloten om de gebruiker in het ongewisse te laten over de
tekstinhoud, zodat men er maar op moet vertrouwen dat de beschreven werken
inderdaad aan het narratieffictionele signalement (wat dat dan ook zijn moge)
beantwoorden. Natuurlijk geldt voor de gebruiker dat vertrouwen-in-het-ongeziene
precies zo met betrekking tot andere elementen van de bibiografische beschrijving.
Maar het maakt, althans vergeleken met dit beslisingscriterium, niet zo bar veel uit
of een opgenomen werk nu een blad of een illustratie meer of minder heeft.
Welk selectieprincipe hadden de samenstellers dan beter kunnen volgen? Duidelijk
is wel dat ‘populair proza’ in de zin van ‘onderliteratuur’ (De la Fontaine Verwey)
een moeilijk hanteerbaar begrip is. Omdat echter tot ver in de achttiende eeuw
vooral de roman onder dat verdict viel, betekende P.P. voor Buisman impliciet: alle
romanachtig proza, daarbij inbegrepen de ‘literaire’ romans van Feith en Wolff en
Deken. Ook de reeds genoemde genrebibliografie van Martin, Mylne en Frautschi
opteert voor ‘le genre romanesque’ en dat blijkt in de praktijk heel goed te werken.
Niemand zal het in zijn hoofd halen om bijvoorbeeld heiligenlevens en bijbelse
geschiedenissen onder deze noemer te brengen. De samenstellers van de BNNFP
echter moeten zich in allerlei bochten wringen, om zulke ongetwijfeld narratieve en
voor de niet-christen grotendeels fictionele teksten buiten hun deur te houden.
Argument: ‘ze zijn in deze bibliografie [...] niet opgenomen, omdat ze, naar algemeen
gevoelen, in een romanbibliografie een wezensvreemd element zouden vormen.’
Konsekwentie had hier niet tot de duivel maar tot de hemel gevoerd!
Allicht moeten er bij zo'n gecompliceerd verschijnsel als de roman knopen worden
doorgehakt en niemand zal de illusie hebben dat hij het op dat punt iedereen naar
de zin kan maken. Doorslag-
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gevend lijkt mij alleen het verwachtingspatroon van de gewone gebruiker. Die zoekt
een oud reisverhaal op in Tiele, een liedboekje in Scheurleer, een emblematabundel
in Landwehr, en een achttiende-eeuwse roman (hoe diffuus dat begrip ook zijn
moge) in ‘Buisman’ en nu dus in deze BNNFP. Maar dat is nog maar de helft van
het verhaal. Diezelfde gebruiker zal, als het door hem gezochte toevallig in de eerst
aangewezen bibliografie ontbreekt, niet ook nog eens gaan zoeken in bibliografieën
van geheel andere aard. De grote bibliograaf Bonaventura Kruitwagen heeft eens
gezegd: ‘Een register wordt nooit haastig gemaakt, maar wel vaak haastig
geraadpleegd.’ Dat geldt in versterkte mate voor een bibliografie. Men moet zich op
het standpunt kunnen stellen van de argeloze gebruiker. Welnu, in een
romanbibliografie horen ‘naar algemeen gevoelen’ evenmin reisverhalen als Dellon's
Aanmerkelijk Historisch-Verhaal van de Inquisitie der Portugeesen in Goa en andere
gewesten van Oost-Indiën (nr. 1), of devotieboekjes als Thomas a Kempis'
Navolginge Christi annex Den Schat der Zielen (nr. 271-276). En toch staan dit soort
titels er volop in, waardoor het tekstcorpus van de BNNFP per saldo veel meer een
mengelmoes is dan de oude ‘Buisman’. Acht twijfelgevallen werden als zodanig met
een T aangeduid, maar er bestaat alle reden om een zeventigtal titels (onder andere:
Bunyan, Benedictus van Haeften, Ovidius, Aernout van Overbeke) helemaal te
schrappen. Zeker nu de eerste fase (tot 1700) van de nationale retrospectieve Short
Title Catalogue of the Netherlands (STCN) over enkele jaren zal zijn afgerond,
waardoor er altijd een algemeen reservoir is om twijfelachtige titels uit op te vissen.
Op p. 15 stellen de samenstellers met enige voldoening vast, dat hun oogst over
een gelijke periode nu al ruim vijftig procent hoger is uitgevallen. Ik heb dat niet
nageteld, maar geloof het meteen. Alleen, die cijfers zeggen helemaal niets, wanneer
er met zo totaal verschillende opnemingscriteria wordt geopereerd. Buisman heeft
met recht alle stichtelijke lectuur en alle niet-populaire reisverhalen buitengesloten.
Ook de volksboeken in eigenlijke zin (de ‘prozaromans’ van Debaene) beschouwde
hij als een afzonderlijke categorie, wèl onderscheiden van het romanachtige proza
uit de
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zeventiende en achttiende eeuw. In de BNNFP staat allerlei door elkaar.

Bronnen
Het aantal gevonden titels hang echter niet alleen af van de afbakening van het
object van bibliografisch onderzoek. Wèl zo belangrijk is de plaats waar men zoekt,
wat dikwijls weer neerkomt op praktische ervaring in de wereld van het antiquariaat
en het verzamelwezen. De samenstellers van de BNNFP zijn zo correct geweest
om precies op te geven uit welke openbare bibliotheken in binnen- en buitenland
zij hun materiaal hebben bijeengebracht. Daarmee hebben ze zich ontegenzeggelijk
ook kwetsbaar gemaakt voor kritiek, die hun voortaan - al te gemakkelijk - kan
verwijten niet in deze of gene bewaarplaats naar mogelijke rariora gezocht te hebben.
Het is eigenlijk allemaal een kwestie van grensbesef. Men moet bij het maken van
zo'n bibliografie steeds tegen elkaar afwegen: Enerzijds, wat kost het aan tijd en
geld? Anderzijds: wat zou het kunnen opleveren? Bij een door Z.W.O gefinancierd
project, dat bovendien in fasen van drie à vier jaar door telkens wisselende jonge
wetenschappelijke onderzoekers moet worden uitgevoerd, zal het resultaat sterk
afwijken van de vroegere, hoofdzakelijk door particuliere verzamelaars
samengestelde bibliografieën. Ten goede en ten kwade. De kwestie lijkt mij
fundamenteel genoeg om er een moment bij stil te staan.
Er wordt in het wetenschappelijk bedrijf dikwijls over paradigma-wisseling
gesproken, maar zelden over een wisseling van de wacht. Toch is dat precies wat
we, zeker op bepaalde studieterreinen, dikwijls meemaken: dat de grondslagen
gelegd worden door amateurs, hobbyisten als men wil, die het veld voor het eerst
verkennen, totdat de echte wetenschappers komen om de boedel over te nemen.
7
Zo is het in elk geval ook met de (her)ontdekking van het populaire proza gebeurd.
Na een eerste fase, waarin alleen antiquaren en verzamelaars interesse toonden,
volgde een tweede fase: die van de wetenschappelijke bewerking. Wie een publicatie
uit die eerste fase wil vergelijken met een uit de tweede, moet zich goed het verschil
in mogelijkheden realiseren.
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Toen de firma Frederik Muller & C in 1893 met haar prijscatalogus Populaire
prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw voor de dag kwam, was dat het resultaat
van vijftig jaar onafgebroken speurwerk. F.G. Waller (1867-1934), G.J. Boekenoogen
(1868-1930), Emile H. van Heurck (1871-1934) en J.F.M. Scheepers hebben
weliswaar geen bibliografieën samengesteld, maar de catalogus van hun collectie
8
‘volksboeken’ getuigt eveneens van een intense vertrouwdheid met het materiaal.
Buisman van zijn kant had veertig jaar lang het soort boeken verzameld, dat hij in
1960 in zijn Populaire prozaschrijvers beschreef. Het kost weinig moeite om vast
te stellen, dat deze particuliere verzamelaars de bibliografische know-how misten,
die bij de geschoolde krachten van de BNNFP in overvloed aanwezig is. Wat maalden
Buisman en Scheepers om signatuurposities en andere kunsten uit de hogeschool
van Ronald B. McKerrow en Fredson Bowers, waarvan ze stellig niet eens gehoord
hadden. Maar ze bezaten volop eerstehandskennis, de beschreven boeken stonden
dikwijls in hun eigen kast en ze lazen er elke dag in. Bovendien maakten ze, zelf
voortdurend kopend, ruilend en verkopend, deel uit van het antiquarische circuit.
Vergelijk dat nu eens met de situatie van de pas afgestudeerde neerlandici die
zich met ‘boekwetenschap’ bezighouden, of - wat tegenwoordig veel voorkomt een eigen antiquariaat beginnen. De boeken die zij in handen krijgen worden
doorgaans bekwaam beschreven, dat is niet het punt. Maar als een beginnend
antiquaar in zijn catalogus bij een bepaald boek vermeldt: ‘nimmer tegengekomen,
zeer zeldzaam’, dan zegt zo'n mededeling mischien meer over de antiquaar dan
over het aangeboden boek. Dat is geen verwijt maar een constatering.
Toegepast op de BNNFP: men moet er vrede mee hebben, dat de samenstellers
zich hebben beperkt tot het doorzoeken van een aantal openbare bibliotheken
(hoewel, bij nr. 7 en nr. 291 staat ineens: particulier bezit). Particuliere collecties die
de moeite waard zijn, komen vroeg of laat wel met hun eigen catalogus. Maar wat
mij verbaast is de buitengewoon magere ‘Lijst van gebruikte bibliografische bronnen’
(p. 21-22), die aan deze BNNFP ten grondslag ligt: welgeteld achttien nrs.! De
lacunes zijn hier zo evident, dat
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alleen tijdnood en gebrek aan praktische boekenkennis daarvoor een verklaring kan
leveren.
Van Buisman wordt bijvoorbeeld wèl de veilingcatalogus bij de firma J.L. Beijers
te Utrecht (12-13 december 1972) genoemd, maar niet hun prijscatalogus 169
(1983), waar alle in 1972 teruggenomen Buisman-boeken opnieuw werden
aangeboden - uiteraard zonder bronvermelding. Ernstiger is het ontbreken van: de
hierboven genoemde catalogi-Boekenoogen en Van Heurck; de anonieme Catalogue
d'une belle et nombreuse collection de livres, auctie Gent, Ferd. Verhulst, 1866; de
eveneens anonieme auctiecatalogus 16-18 december 1947 van de firma A.J. van
Huffel te Utrecht, waarschijnlijk de collectie J.L. van Dooren bevattend; en de opnieuw
naamloze veilingcatalogus 12-13 januari 1960 bij Beijers die de Kramers-collectie
behelst. Al de genoemde catalogi tellen volop Nederlands narratief fictioneel proza
uit de 18e eeuw. Maar ze vormen nog maar het topje van de rijstebrijberg. In ander
verband heb ik al eens gewezen op het bibliografisch belang van antiquariaats- en
9
veilingcatalogi voor het opsporen van handschriften. De heuristische waarde van
deze gedrukte bronnen voor het samenstellen van een nieuwe ‘Buisman’ is echter
minstens zo groot. De samenstellers hadden er wijs aan gedaan om in elk geval
alle na 1960 verschenen catalogi op neerlandistisch gebied door te nemen, daarbij
speciaal lettend op het signaal ‘niet in Buisman’.
Een enkel voorbeeld van wat dat kan opleveren. Buisman is, zoals bekend,
uitgegaan van zijn eigen, zeer omvangrijke bibliotheek. Hoewel hij slechts in enkele
gevallen als vindplaats B [= particuliere bibliotheek M. Buisman] opgaf, bezat hij in
werkelijkheid ook een flink deel van de overige boeken. Spooktitels komen in zijn
alfabetische naamlijst nauwelijks voor, omdat Buisman zich steeds op autopsie
baseerde. Als zijn titelbeschrijving soms onvolledig was, dan betrof het boeken, ‘die
voor 25 à 30 jaar gezien (waren)’. De BNNFP bevat op een totaal van 345 nrs. liefst
28 titels zonder vindplaats, waarbij de beschrijving in 22 nrs. verkort is overgenomen
uit Buisman's Populaire prozaschrijvers. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien
een verwaarloosbaar percentage, maar de zaak wordt anders, wanneer men het
hierboven gestelde over de
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verschillende opnemingscriteria in gedachte houdt. Dan ‘ontbreekt’ er opeens bijna
10% van de romanachtige teksten, de zogenaamde prozaromans nog niet eens
meegerekend.
Nr. 17 is zo'n geval: ‘Bagyn in mansklederen. Uit het Fr. vert. Amsterdam, Philip
o

Verbeek, s.a. [ca. 1700]. 12 = Buisman 80.’ Ik had het allereerst verstandiger
gevonden, wanneer men hier ook Buisman's verdere informatie had overgenomen:
‘met frontispice en 2 platen, IV en 131 blz.’ Dat zou tenminste een aanwijzing voor
boekenspeurders kunnen zijn om deze uitgave, zo ze ergens mocht opduiken,
alsnog te identificeren. Maar goed, Buisman verwees voor die Bagyn naar de collectie
van zijn vriend Scheepers. Inderdaad vinden we in dl. II van de
auctie-catalogus-Scheepers (J.L. Beijers, 13-14 dec. 1949) onder nr. 601 de gezochte
titel, echter met licht afwijkende beschrijving: ‘Bagyn in mans klederen. U.h. Frans
o

vert. Amst., Ph. Verbeek, 1706. 12 . [6],131 blzz.; titel gedoubleerd’. Het boekje is
ter veiling voor ƒ 9, - gekocht door de heer E.J. van der Linden, vermoedelijk voor
de UB Amsterdam. Intussen dook er in juni 1979 bij het toenmalige antiquariaat
Merlijn te Middelburg een soortgenote op (cf. cat. 91, nr. 202): De Beggyn in Mans
o

kleederen. Vyt het Fransch Vertaelt. T'Amsterdam, by Philip Verbeeck, [z.j.]. kl. 8 .
88 pp. met frontispice (kopergravure) door Harrewyn. De samenstellers van de
BNNFP hadden dit boekje gemakkelijk kunnen opsporen, wanneer ze de
aangewezen procedure hadden gevolgd; het nazien van een in dit geval zelfs
betrekkelijk recente catalogus. En helaas staat dit voorbeeld niet alleen.
Een systematisch doorzoeken van antiquariaats- en veilingcatalogi zou en passant
ook antwoord kunnen geven op allerlei vragen die de samenstellers van de BNNFP
moesten openlaten. Opnieuw weer een voorbeeld uit vele. Nr. 300 (= Buisman 833)
beschrijft Den verreesen Hippolytus, Amsterdam 1679. Het betreft een vertaling uit
het latijn, waarvan een eerdere editie al in 1645 verschenen is (Buisman 832). Maar
hoe luidt de oorspronkelijke titel? In catalogus 71 (1980), nr. 15 van het Utrechtse
antiquariaat Forum vindt men de oplossing. Daar wordt een Cupido Triumphans,
Rheno-Traj., Wilhelmo Strick, 1644, aangeboden met bijgebonden: Hip-
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polytus redivivus id est Remedium contemnendi sexum muliebrem. Autore
S.I.E.D.V.M.W.A.S. Anno 1644. 96, (1) pp.
Helaas is het zo, dat in grote openbare bibliotheken soms boeken op drift raken,
maar de nrs. 68 en 83 (geen van beide eigen bezit) heb ik vóór de verhuizing van
K.B. Den Haag aldaar aangetroffen, resp. sign. 32 H 40 en 30 B 21. Een ander
onopgespoord werk, nr. 265, moet als het goed is met de collectie-Staverman in
U.B. Groningen terecht zijn gekomen, terwijl nr. 343 althans gedeeltelijk aanwezig
was in de bibliotheek van het Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
Bij nr. 81 (= Buisman 874) leest men: ‘Volgens Buisman draagt het frontispice het
jaartal 1697’, maar Buisman, die dit werk nota bene zelf bezat, noemt helemaal
geen datering. Zijn exemplaar is trouwens op de veiling-Buisman onder nr. 379 door
de heer G. Brouwer aangekocht, voor de UBA naar men mag aannemen.
Persoonlijk til ik zwaarder aan de heterogeniteit van het in de BNNFP opgenomen
titelbestand dan aan incompleetheid, maar het zal duidelijk zijn dat ook de pretentie
van volledigheid absoluut niet kan worden waargemaakt. Wat frappeert is juist die
paradoxale combinatie van uiterste gedetailleerdheid in de bibliografische
beschrijvingen en relatieve gebrekkigheid in het opvullen van lacunes. Het lijkt
symptomatisch voor de situatie van de neerlandistiek in het post-Buismanniaanse
tijdvak.

Bibliografische beschrijving en Registers
Op het punt van bibliografische beschrijving en exemplaarvergelijking hebben de
samenstellers geen moeite gespaard. Pas hieraan merkt men welk een enorme
sprong voorwaarts de wetenschappelijke bibliografie heeft gemaakt, vergeleken
weer met het simpele bladzijden tellen van Buisman. Van de weeromstuit is men
echter naar het ander uiterste doorgeslagen door géén melding meer te maken van
de bladzijdennummering. Een reden wordt niet gegeven, maar de samenstellers
zullen gedacht hebben: die paginering zit toch soms vol fouten; bovendien kan
iemand desgewenst uit de opbouw-formule zelf wel het vereiste aantal bladen, c.q.
bladzijden
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opmaken. Dat laatste lijkt me weer een jammerlijke misrekening, waarbij men er op
voorhand vanuit gaat dat bibliografen alleen voor andere bibliografen werken. Ik
heb juist al aan de hand van de Bagyn in mansklederen aangetoond, hoe vervelend
het is, wanneer elementaire informatie als de voor iedereen begrijpelijke paginering
ontbreekt.
Een tweede, nog ernstiger bezwaar dunkt mij het stilzwijgend achterwege laten
van informatie over het juiste aantal tekstillustraties en platen buiten de tekst.
Iedereen die wel eens zelf op jacht is gegaan naar een achttiende-eeuws boek weet,
dat juist daar de crux zit. Bange vraag telkens: is dit exemplaar wel compleet?
Sporadisch valt zoiets te controleren aan een bijgevoegde lijst van platen, met
aanwijzingen voor de binder, waar die ze moest tussenvoegen. In de meeste gevallen
echter is men aangewezen op bibliografieën, catalogi of volledig geachte
bibliotheek-exemplaren. En juist op dit gevoelige punt laat de BNNFP de gebruiker
in de steek. Schrale troost dat soms in de annotatie bij een concreet exemplaar het
aantal aanwezige platen wordt opgegeven. De gebruiker moet echter weten hoeveel
platen er idealiter inhoren, ongeacht eventuele aankondiging (‘Met zes schoone
figuuren’) op het titelblad.
Aan wat voor type gebruikers hebben de samenstellers van deze BNNFP eigenlijk
gedacht? Ik zou menen dat naast literatuurhistorici, boekwetenschappers, antiquaren
en collectionneurs ook kunsthistorici een niet te verwaarlozen groep van potentiële
klanten vormen. Zij zullen graag, liefst door middel van een efficiënt register,
geïnformeerd willen worden over de achttiende-eeuwse Nederlandse boekillustratie.
Zo'n register op graveurs, etsers, tekenaars enz. is bijvoorbeeld wèl aanwezig in
de door Emma Dronckers samengestelde Catalogus van de Verzameling F.G.
Waller. Maar in de BNNFP prijkt op een bijna lege bladzijde waarachtig een ‘Register
op [de acht] twijfelgevallen’, terwijl een register op boekverluchters tot de vrome
wensen behoort. Wat betekent het dan - zo vraagt men zich af - wanneer de inleider
op p. 16 meldt: ‘Bij de keuze van de indexen is getracht zo veel mogelijk potentiële
geïnteresseerden van dienst te zijn.’
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Ik ben er mij goed van bewust dat deze ‘Vrijmoedige bedenkingen’ zo stilaan het
karakter zijn gaan krijgen van een rekwisitoor, een beschuldiging van ernstig falen
op een gebied waar de neerlandistiek een achterstand van jaren had goed te maken.
Ik besef ook dat men mijn gedocumenteerde kritiek gemakkelijk kan afdoen als een
principiënstrijd tussen Nijmeegse en Amsterdamse projectontwikkelaars. Het enige
echter wat hier telt is het belang van de gemeenschappelijke zaak. En die behoeft,
naar mijn stellige overtuiging, grondige heroverweging en correctie. De Bibliografie
van het Nederlandstalig Narratief Fictioneel Proza 1670-1830 zal er mee gebaat
zijn!

Adres van de auteur:
Witsenburgselaan 35
6524 TE Nijmegen

Eindnoten:
1 Zie zijn levensbericht door P.J. Buijnsters in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden 1986-1987, Leiden 1988, pp. 71-76; cf. ook idem, ‘Michiel Buisman J.Fzn.
(1891-1986), een herinnering’, in: De Boekenwereld III, nr. 2 (november 1986), pp. 38-42.
2 Cf. de waarderende recensie door dr. A. Horodisch in: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel
16 (1960), nr. 76, pp. 1541-1542.
3 H.F. Wijnman in zijn bespr. in Het Boek dl. xxxvi (1964), pp. 254-256.
4 C. Kruyskamp in zijn bespreking van ‘Buisman’, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
dl. 78 (1961), pp. 230-232.
5 Zie P.J. Buijnsters, ‘The hunt for popular prose; the correspondence between J.F.M. Scheepers
and M. Buisman, from 1929 until 1942’, in: Quaerendo XVIII, 2 (1988), pp. 104-133.
6 Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1670-1700. Samengest. door J.L.M.
Gieles en A.P.J. Plak; ingel. door L.R. Pol. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica XXIV).
Nieuwkoop, De Graaf Publishers, 1988. 229 pp. met 25 ill., geb.; prijs ƒ 95,40.
7 Zie P.J. Buijnsters, ‘De (her)ontdekking van het populaire proza uit de 17e en 18e eeuw’, in:
Muller/De Vries/Scheepers, Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Fotomechanische
herdruk van de magazijncatalogi van de firma's Frederik Muller & Cie (1893) en R.W.P de Vries
(1907) en de veilingcatalogi van de collectie J.F.M. Scheepers (1947 en 1949). Utrecht 1981,
pp. 1-19.
8 Zie [A.A. van Rijnbach], Catalogus van de verzameling-Boekenoogen, Leiden 1932; Le livre
populaire. Imagerie, contes et histoires populaires. Catalogus Bibliothèque Royale de Belgique,
Brussel 1934 [= grotendeels collectie-van Heurck]; E. Dronckers, Verzameling F.G. Waller.
Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken, 's-Gravenhage 1936.
9 In Dokumentaal 16, nr. 3 (sept. 1987), pp. 80-81.
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Boekbeoordeling
F.A.M. Schaars, De Nederduitsche Spraekkunst (1706) van Arnold
Moonen (1644-1711). Een bijdrage tot de geschiedenis van de
Nederlandstalige spraakkunst. IX en 423 blz. Uitg. Quarto Wijhe 1988.
Prijs onbekend.
In 1977 schreef J. Knol in de Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde (red.
D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets), dat de Nederduitsche Spraekkunst (verder NSp.)
van Moonen te weinig bestudeerd was en dat de ‘invloed van Schottelius bijvoorbeeld
op enkele punten wel aangewezen (was), maar niet volledig nagegaan’ (blz. 84).
Deze uitspraak zal in een herdruk niet gehandhaafd kunnen worden; het hier te
bespreken proefschrift van Schaars (verder FS) bevat de resultaten van een grondige
bestudering van de NSp., waarbij in de door Knol geconstateerde leemte m.b.t.
Schottelius volledig voorzien is.
Het boek bestaat uit twee delen, die resp. 65 en 311 blz. tellen; daarna volgen
nog een lijst van geciteerde literatuur en twee registers. Deel I omvat vier hfdst.: 1
een biografische schets; 2 een bibliografische controlelijst van Moonens geschriften
op theologisch, taalkundig en ander terrein en zijn dichtwerk; 3 de tekstoverlevering
van de NSp. en 4 een overzicht van de bronnen. Deel II houdt, in de woorden van
de auteur, ‘een welgeregelde beschrijving van deze eerste achttiende-eeuwse
spraakkunst’ (p. ix) in.
De inleidende biografische schets, in de Triviumreeks gebruikelijk, is in een
proefschrift welhaast obligaat. Vaak is het profijt voor de lezer voor het inzicht in de
taalkundige materie niet evenredig met de moeite die de schrijver eraan heeft
besteed. FS heeft, voor zover iemand die het onderzoek niet heeft overgedaan, dat
kan beoordelen, zijn best gedaan om zo volledig mogelijk te zijn. Hij ging uit van
een verhandeling van G.J. Lindeboom, die hij hier en daar corrigeert en aanvult met
gegevens uit andere gedrukte bronnen en wat archivalia. Met betrekking tot M.'s
taalkundige activi-
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teit levert de biografische schets, voor zover ik zie, niet meer dan vier gegevens op,
waarvan de eerste drie van weinig belang zijn, nl.: 1 de verklaring waarom M. zijn
NSp. opdroeg aan een gravin van Bentheim; 2 dat hij medelezer is geweest van
Halma's Nederlands-Franse Wdb. van 1710 en daarbij gewaardeerde kritische
opmerkingen heeft gemaakt; 3 dat hij een voorwoord heeft geschreven bij Vossius'
Latina Grammatica en wellicht betrokken is geweest bij de uitgave van Cicero's
Epistolae ad familiares; 4 dat hij persoonlijk contact heeft gehad met Vondel.
De bibliografische controlelijst is in twee afdelingen ingedeeld. In de eerste zijn
alle van M. bekende hss. opgenomen; in de tweede al zijn gedrukte werk. Onder
de hss. bevindt zich de autograaf van de NSp.; onder de gedrukte werken alle
drukken ervan. Bij de 2e druk (Deventer 1719) ontbreekt de vermelding van de
uitgever, maar die valt te achterhalen uit het facsimile van het titelblad. Het is wat
onpraktisch dat FS bij de betreffende titels niet naar de vijf verspreide fascimile's
heeft verwezen en evenmin de eraan toegekende ‘siglen’ A tot en met E erbij
opgegeven heeft.
In het in twee paragrafen ingedeelde derde hfdst. bespreekt FS de geschiedenis
van de tekstoverlevering. De eerste paragraaf bevat het verslag van het onderzoek
naar de onderlinge relatie van de bronnen - twee handschriftelijke en vijf gedrukte
- aan de hand van een variantenapparaat, dat hem in staat stelt een ‘ketening’ van
redacties op te stellen, een en ander volgens een methode die bij het opstellen van
een stemma van bijv. middeleeuwse handschriften wordt toegepast. Het in de tekst
herhaaldelijk vermelde variantenapparaat is nog niet beschikbaar, want dat behoort
bij de teksteditie van de NSp., die door FS wordt (of inmiddels misschien is)
voorbereid (blz. 36).
De twee autografen worden door FS het ‘eerste’ en ‘tweede’ handschrift’ genoemd.
Dit betekent evenwel niet, dat ze min of meer gelijkwaardig zouden zijn. Bij het
‘eerste handschrift’ tekent FS in de bibliografische lijst aan, dat het ‘hier een eerste
aanzet tot een spraakkunst (betreft)’ (blz. 19), waarbij vooral het lidw. een voor
‘spraakkunst’ opvallend is. Het volgende nummer op de lijst is omschreven als:
‘handschrift zonder titel, autograaf van: De
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Nederduitsche Spraekkunst 1706’. Dat het eerstvermelde hs. ondanks de reserve
die in het onbep. lidw. besloten ligt, toch iets met de NSp. te maken heeft, onthult
FS pas op blz. 44. Hij bespreekt daar ook de verschillen tussen de beide bronnen.
Deze zijn zo groot, ‘dat ze niet meer zinvol in het variantenapparaat konden worden
opgenomen’ en dat het zg. ‘eerste hs.’ bij het opstellen van het stemma ter zijde
geschoven is. Het zou daarom de duidelijkheid ten goede gekomen zijn, als FS had
gesproken van het ‘hs. van de eerste versie’ naast kortweg ‘het hs.’ of eventueel
‘het hs.-1706’, naar het jaar waarin het voorwoord voltooid is.
Voor de verwerking in het stemma komen dan behalve het ‘tweede hs.’ de ons
bekende drukken van de NSp. in aanmerking. De eerste druk is van 1706; de overige
zijn alle na M.'s dood in 1711 verschenen. Dat zijn: de 2e druk van 1719; een
ongenummerde druk van 1740; een op de titelpagina als ‘vyfde druk’ geafficheerde
editie van 1751 en een andere ‘vyfde druk’, zonder jaar van verschijnen, maar met
de toevoeging ‘Volgens het oirspronglyk handschrift verbeterd’. Met behulp van zijn
variantenapparaat heeft FS een stemma geconstrueerd, waarin het hs, en de druk
van 1706 bovenaan staan; één trap lager de druk van 1719 en weer een trap lager
de drukken van 1740 en 1751. De mogelijkheid van het bestaan van naspeurbare
tussenschakels blijft daarbij open.
De volgende paragraaf is gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van de NSp..
Daarin komen dan allereerst de relaties tussen de beide hss. aan de orde en
vervolgens die tussen hs.-1706 en de eerste druk. In een vb. bij de behandeling
van de Talletters gebruikt Moonen in zijn eerste versie het jaartal 1698 en in het
overeenkomstige vb. in het ‘tweede hs.’ het jaartal 1704. Uit de zin kunnen we
opmaken, dat M. in de genoemde jaren met het betreffende kapittel bezig was. Dit
behoeft echter niet te betekenen, dat hij het werk in 1704 voltooid had, zoals FS
schijnt te concluderen; ik lees dat althans uit deze zin: ‘we mogen veilig aannemen
dat de eigenlijke werkzaamheden tot en met 1704 plaats gevonden hebben’. (blz.
45). De behandeling van de Talletters staat op de blz. 39-41 van de eerste druk,
d.w.z. dat M. nog meer dan 300 pagina's voor de boeg had. Ik denk dus eerder, de
datum van de
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‘Aenspraek tot de Nederduitsche leezers’ (19 januari 1706) mede in aanmerking
nemend, dat die werkzaamheden, nog wel het gehele jaar 1705 in beslag genomen
zullen hebben.
Bij vergelijking van het hs. met de druk blijkt dat door de zetter aangebrachte
paginanummers niet geheel kloppen met de paginering van de druk. Daardoor, zegt
FS, ‘dringt zich de gedachte op dat ook buitentex[t]uele gegevens het bestaan van
een intermediair tussen het tweede handschrift en 1706 rechtvaardigen’ (curs. FS;
blz. 45). Dit intermediair zou dan bestaan hebben in de drukproeven, waarin M.
correcties en aanvullingen aangebracht zou hebben. Dit kan nauwelijks een
onthullende conclusie genoemd worden en het erop volgende exposé van een aantal
verschillen tussen hs. en druk toont aan, dat M. in de proeven substantiële wijzigingen
heeft gebracht. Hoe is hiermee te rijmen, dat in het stemma (blz. 41) tussen ‘hs. 2’
en de 1e druk geen ‘intermediair’ is opgenomen en dat FS op blz. 42 met zoveel
woorden zegt, dat ze beide ‘directe afstammelingen’ (curs. D.) zijn van M.'s conceptie
van een ideale NSp.?
Met deze drukproeven was in elk geval aan de directe invloed van M. op zijn tekst
een einde gekomen, want, zoals reeds is gezegd, de overige drukken verschenen
pas na zijn dood in 1711.
De tweede druk (1719) blijkt van die van 1706 uiterst weinig te verschillen; slechts
op grond van één variant schijnt FS de mogelijkheid van een intermediair tussen
deze drukken niet uit te sluiten. Aangezien hij de variant niet citeert, maar alleen de
blz. en de regel vermeldt, valt de kracht van dit argument niet te beoordelen, zolang
men beide drukken niet voor zich heeft liggen.
De overige drukken stellen de onderzoeker voor lastige problemen. Er zijn namelijk
tot nog toe geen exemplaren gevonden, die derde of vierde druk als impressum
hebben, terwijl er twee edities zijn die zich vijfde druk noemen. Op grond van
buitentextuele gegevens, die ik hier niet samenvat, concludeert FS, dat de
(ongenummerde) editie van 1740 de 3e druk moet zijn (blz. 48). Het lijkt mij heel
aannemelijk, hoewel FS geen gegevens aanvoert die de mogelijkheid dat het tòch
de 4e druk zou zijn, uitsluiten. De editie is uitgegeven in Amsterdam door Adriaan
Wor en de Erve G.
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onder de Linde. Van hen zou de Amsterdamse boekverkoper- uitgever Pieter Meyer
(Meijer) de rechten op, en een eventuele voorraad van Moonens NSp. hebben
overgenomen. FS laat het hier bij een veronderstelling en heeft blijkbaar niet
onderzocht in hoeverre die met de realiteit overeenstemt. Pieter Meyer liet een
nieuw eerste katern vervaardigen met op de titelpagina de woorden ‘Vyfde druk’ en
maakte voor het overige volgens FS gebruik van het derde zetsel, dat is dus dat uit
1740 (blz. 48).
De laatste editie is de ‘vyfde druk’-z.j. Op grond van de onnauwkeurige correctie
daarvan veronderstelt FS, dat dit misschien een haastige bijdruk was, omdat de
voorraad van de gedateerde vijfde druk op raakte. Dit zou dan het gevolg moeten
zijn van een plotseling toegenomen belangstelling voor de NSp. - in de jaren '40
bleven Wor en de Erve Onder de Linde met het boek zitten en in '51 kwam Meyer
exemplaren te kort -, die ook FS moeilijk verklaren kan. Nu is m.i. de toevoeging
‘Volgens het oirspronglyk handschrift verbeterd’ niet goed verenigbaar met de
veronderstelling dat de nieuwe druk ‘ijlings’ werd vervaardigd. FS wil er niet van
uitgaan, dat die toevoeging een nieuwe ‘onzorgvuldigheid’ van Pieter Meyer - de
eerste was de titelherdruk van de editie - 1740 - was en neemt haar dus au sérieux.
Het lijkt mij toe, dat het aantal en de aard van de varianten tussen beide ‘vyfde
drukken’ hier licht op moeten kunnen werpen, maar blijkbaar heeft FS daar niet veel
in gezien. Waarop Meyer doelde met de woorden ‘oirspronglyk handschrift’ heeft
FS niet kunnen vaststellen, maar wel weet hij dat het niet de beide hem bekende
hss. kunnen zijn. Evenmin is er enige aanwijzing wie de gepostuleerde verbetering
uitgevoerd heeft.
De bestudering van Deel I van dit proefschrift roept de principiële vraag op, of het
nodig en doelmatig was in dit geval de methode van tekstonderzoek te volgen die
FS in 1985 ook heeft toegepast in een editie van een late toneelversie van Sandrijn
en Lanslot (samen met W. Hüsken). In FdL. 18 (1977), p. 63-78 is deze methode
door A.Dees in abstracto beschreven. Het gaat daar om handschriftenfamilies,
redacties van één werk ‘die in een aantal onderling van elkaar afwijkende
manuscripten (zijn) bewaard’.
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Daarvan worden stambomen geconstrueerd met behulp waarvan men tracht de
relatieve ouderdom van de verschillende manuscripten te bepalen en ‘de
gemeenschappelijke voorouder in vaak belangrijke mate te reconstrueren’ (blz. 63).
Dit geschiedt dan op basis van de registratie van alle varianten tussen de
verschillende teksten. FS heeft zijn keuze van deze methode, die in principe een
volledig variantenonderzoek noodzakelijk maakte, niet toegelicht. Toch is er nogal
wat verschil tussen het onderzoek van enige redacties van een tekst uit
uiteenliggende perioden, vervaardigd door soms onnauwkeurig werkende afschrijvers
of drukkers, en dat waarvoor FS zich gesteld zag. Bij de NSp. immers had hij te
doen met zes vertegenwoordigers van de tekst - met FS laat ik het hs. van de eerste
versie ter zijde -, die niet voor tekstreconstructie in aanmerking komen en die zich
op interne of buitentextuele gronden laten dateren, dan wel het jaartal op hun titelblad
dragen. Daarmee zijn richtingen en aanknopingspunten gegeven, die het onderzoek
aanmerkelijk kunnen vereenvoudigen. Het is dan ook veelzeggend, dat van het in
de eerste paragraaf uitgewerkte betoog in de tweede amper gebruik wordt gemaakt.
M.i. had FS onder minder zware theoretische belasting met een beperkter onderzoek
tot dezelfde resultaten kunnen komen. Bovendien zijn maar enkele relaties historisch
van betekenis. Dat is vooreerst die tussen de eerste versie en het hs. - 1706, want
die kan ons inzicht geven in de eerste ontwikkeling van M. als grammaticus. Ten
tweede die tussen het hs. - 1706 en de druk, want daaruit kunnen we leren, hoe M.,
nu als grammaticus gerijpt, ingrijpt in zijn eigen tekst. Maar de overige drukken zijn
na hem en zonder hem tot stand gekomen; zelfs als voor de editie 1751-z.j. gebruik
gemaakt is van ‘oirspronglyk’ materiaal van M., kan die ons niets met zekerheid
leren over zijn verdere ontwikkeling; dat kan alleen het authentieke materiaal. We
weten immers niet hoe de uitgever of de (onbekende) bewerker bij de druk met M.'s
aantekeningen omgesprongen is.
Naast deze bedenking tegen de methode moet ik opmerken, dat ik vind dat deze
twee paragrafen aan duidelijkheid en accuratesse te wensen overlaten. Het gebrek
aan duidelijkheid manifesteert zich vooral in de eerste (het stemma). Wie bij een
onderzoek uit-
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gaat van een bepaalde theorie of methode, kan uit twee wegen kiezen. Hij kan
kortweg verwijzen naar de primaire literatuur en het aan de lezer overlaten, of hij
die wel of niet wenst te bestuderen, of trachten de methode zodanig te introduceren,
dat ook lezers die de primaire literatuur niet kennen, kunnen begrijpen op welke
grondslagen het onderzoek berust. FS heeft het laatste willen doen, maar is daarin
naar mijn gevoelen niet geslaagd. Zijn definiëring van het grondbegrip variatie is
onhelder. Op blz. 34 schrijft hij: ‘Daarom zullen we eerst rekenschap geven van de
diverse variaties, alvorens een ketening wordt geconstrueerd waaruit het uiteindelijke
stemma moet voortkomen’ (curs. FS). Op blz. 35 volgt echter een definitie van
variatie die hiermee in strijd is, nl. ‘Onder variatie verstaan we: keteningen van
redacties die laten zien welke hoofdgroepen er ten aanzien van precies deze variant
zijn aan te wijzen’. Volgens de eerste bewering zijn de variaties er, voordat de
ketening geconstrueerd wordt, volgens de tweede is een variatie een ketening, of
liever, letterlijk geciteerd: ‘keteningen van redacties’, met een ondoorzichtige sprong
van het enkel- naar het meervoud. Waarop de woorden ‘precies deze’ slaan, is mij
niet duidelijk; in de voorgaande zin is weliswaar sprake van ‘een aantal varianten’,
maar niet van één bepaalde variant. Op blz. 40 wordt gesproken van eindtermen,
eindgroepen en eindknopen zonder nadere uitleg. Op blz. 41 verschijnen bij de
opbouw van het stemma behalve de ‘siglen’ A-E, die op blz. 35 zijn aangekondigd,
ook de minuskels x, y, z, waarvan alleen de z verklaard wordt. Op blz. 48 (r. 12 v.o.)
komen de laatste twee verrassend als kapitalen te voorschijn. Zulke oneffenheden
scheppen verwarring.
In de tweede paragraaf stuitte ik op een aantal hinderlijke onnauwkeurigheden.
Op blz. 46 en 47 bijv. is sprake van resp. ‘de variant op blz. 32, regel 21 in de redactie
1706’ en ‘de variant op blz. 31, regel 21 uit de redactie 1706’. Het zal wel over
dezelfde variant gaan, maar zonder nadere gegevens kan niemand a priori uitsluiten,
dat het toch twee varianten betreft. - De laatste gecorrigeerde ‘drukfeil’ staat op blz.
255 van de ed. - 1706, niet op 253, zoals FS op blz. 45 schrijft, een vergissing uit
de lijst van ‘Zwaerste drukfeilen’ overnemend. Daartegenover citeert hij de gebruike-
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lijke en door Moonen ook gehanteerde term tytdichten (blz. 40 in de ed. - 1706) als
‘Tytgedichten’ (blz. 45). - Op blz. 46 (midden) staat, dat ‘de beide edities D en E (...)
gezame[n]lijk contrasteren met de redacties A,B en E’. In plaats van de laatste E
zullen we dus wel een C moeten lezen. Op dezelfde blz. ten slotte leest men:
‘Textuele argumenten levert de tekstoverlevering ons niet, maar dat betekent niet
dat buitentextuele gegevens de datering kunnen helpen.’ Hier moet vóór kunnen
de negatie vergeten zijn, òf ik begrijp de zin niet.
Deel I eindigt met een hfdst. over M.'s bronnen; hij heeft die in zijn voorwoord
volgens geldend gebruik min of meer verhuld genoemd of aangeduid. Het zal FS
weinig moeite gekost hebben daarvan een bibliografie op te stellen, al heeft hij één
steek laten vallen. De aantekening ‘Winschotens Zeeman onder de Letterkonst’ in
het hs. verwijst stellig niet naar W. à Winschootens Seeman van 1681 (blz. 59; in
de bibliografie blz. 389 abusievelijk met één o), want daar viel voor een grammaticus
niets te halen, maar naar zijn Letterkonst/Sijnde het eerste deel van de Neederlandse
Spraakkonst (1683). Het is een spellingboekje van 78 blz. plus voorwerk. Denkelijk
had de maker van de aantekening - niet M. zelf, volgens FS - het idee dat de
Letterkonst deel uitmaakte van de Seeman.
In deel II volgt dan de beloofde ‘welgeregelde beschrijving’ van de structuur van
de NSp.; in negen hfdst. behandelt FS volgens een vast schema de onderwerpen
die M. in de 47 kapittels van zijn NSp. aan de orde stelt. Een exposé van de
beschrijvingsmethode en van de beperkingen die FS in acht neemt, gaat hieraan
vooraf. De theoretische basis, door FS de accidentialeer genoemd (blz. 70), is een
door hem aangevuld en enigszins gemodifieerd model, dat eerder door Luhrman is
ontwikkeld. In de accidentialeer valt de nadruk op de beschrijving van de
woordsoorten, die ‘tot 1706’ zegt FS, maar toch eigenlijk ook bij M. nog, het
hoofdbestanddeel van de spraakkunsten vormt. Binnen die beschrijving fungeren
de essentiae, de wezenlijke eigenschappen, naast de accidentiae, de toevallige
kenmerken, terwijl door een divisio een evidente verdeling aangebracht kan worden,
die er met de eerder genoemde kriteria niet uitkomt. Uitzonderingen op de accidentia
worden zo mogelijk onderge-
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bracht in regulae universales en regulae speciales. Van elk grammaticaal begrip
beschrijft FS voorzover mogelijk achtereenvolgens: 1 de Griekse en Latijnse traditie;
2 de traditie in de Duitse en Engelse spraakkunsten en 3 de Nederlandse traditie.
Daarop volgt dan een uiteenzetting van de behandeling door M. Deze wordt
zodoende vanuit een historisch kader geïnterpreteerd.
Het voordeel van deze - inderdaad ‘welgeregelde’ - beschrijving is gelegen in de
evenwichtige behandeling van de verschillende grammaticale begrippen, die stuk
voor stuk in hun chronologische ontwikkeling belicht worden. Een bezwaar is, dat
dit, zoals FS zelf opmerkt, ‘soms ten koste kan gaan (en inderdaad gaat - D.) van
de leesbaarheid’ (blz. 71). Het boek is meer een naslagwerk geworden, dan een
boeiend panorama van taalkundige ideeën.
In het volgende hfdst. bespreekt FS de indeling van de grammatica in een aantal
hoofdbestanddelen, zoals orthografie, prosodie, etymologie en syntaxis, bij oudere
grammatici: de Twe-spraack, Van Heule, Kok en Leupenius. Daarbij valt voor het
eerst de naam Schottelius. Aan hem namelijk heeft M. een afwijkende opzet van
de grammatica ontleend, die uitgaat van de tweedeling ‘woortgronding’, een complex
begrip dat spelling, uitspraak en etymologie omvat, en ‘woortvoeging’ (syntaxis).
Hierna zal die naam in maar weinig hoofdstukken ontbreken.
De belangrijkste eigen bijdrage van M. aan de ontwikkeling van de Ndl. grammatica
ligt op het laatste terrein. In de Twe-spraack en de 17e-eeuwse spraakkunsten was
de syntaxis nog uiterst summier behandeld; M. besteedt er 100 van de ruim 350
blz. aan. Zijn ideeën over ‘woortvoeging’ hangen nog sterk samen met de Latijnse
schoolgrammatica; bij het ‘geschiktelyk samenstellen’ van woorden ‘om eene rede
te maken’ spelen ‘Overeenkomst’ (congruentie) en ‘Beheersing’ (rectie) een
belangrijke rol. Daarnaast noemt M. echter als derde factor de ‘Plaets’. FS
concludeert, dat M. voor de opbouw van zijn beschrijving steunde op Vossius'
Aristarchus, een Latijnse grammatica uit 1695 (1e dr. 1635), en op Schottelius, maar
dat hij wat de inhoud betreft zijn eigen gang ging, vooral op basis van Vondels
taalgebruik.

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

326
Deze toch al lange recensie zou tot een onaanvaardbare omvang uitgroeien, als ik
zou trachten de hfdst. afzonderlijk te bespreken. In volsta daarom met op te merken,
dat FS, steunend op zijn werkschema, de verschillende onderwerpen overzichtelijk
en gedetailleerd heeft behandeld. Daarbij komt zijn uitgebreide kennis van de
relevante primaire en secundaire literatuur duidelijk aan het licht. In een
concluderende paragraaf bij ieder onderdeel wijst hij aan, aan welke voorgangers
M. schatplichtig is. Dat blijken vooral Kok en Schottelius te zijn en voor de syntaxis
Vossius. Het is echter duidelijk, dat M. zijn eigen keuzes maakt, en, in de woorden
van FS, ‘in staat is zelfstandig te opereren binnen de toen geldende grammaticale
conventies’ (blz. 369). Die conventies waren natuurlijk ten dele afkomstig uit de
klassieke traditie; in de Twe-spraack is ontlening aan een vertaling van Donatus en
aan diverse renaissancegrammatica's aantoonbaar (Dibbets 1985, 326 vlg.). Ook
M. beroept zich op die traditie, als hij in zijn voorwoord schrijft, dat zijn spraakkunst
‘in haere gemeene gedeelten op den voet der Grieken en Latynen beschreeven’ is
(*3v; bij FS geciteerd op blz. 69), maar in zijn bronnenvermelding noemt hij geen
enkele klassieke grammatica (wel twee renaissancegramm.). Zijn uitspraak wil dan
ook niet zeggen, dat hij bijv. de keuze tussen het comparatiefsysteem van Donatus
en dat van Priscianus heeft gemaakt met hun grammatica's in de hand. Hij vond
beide systemen terug in de bekende volkstaalgrammatica's en volgde Donatus
slechts via Schottelius (blz. 156-7). Dit in aanmerking nemende geloof ik, dat FS
zich bij sommige onderdelen wat meer beperking had kunnen opleggen bij zijn
recapitulatie van de klassieke traditie. T.a.v. wat M. Koppeling noemt bijvoorbeeld,
het accidens compositio (samenstelling van subst.), blijkt dat hij sterk afhankelijk is
van Schottelius, die hij ten dele vertaalt en aan wie hij voorbeelden ontleent. Terecht
gaat FS dus in de blz. 224-6 uitvoerig in op diens opvattingen. Maar het ontgaat
me, waarom daaraan een uiteenzetting over de compositio bij Diomedes, Donatus
en Priscianus vooraf moet gaan, terwijl hun inzichten in de beschrijving van de
concepties van Schottelius en M. geen rol spelen, zelfs niet vermeld worden. Om

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 105

327
in een vergelijking bij FS' motto aan te sluiten: iedere verhandeling over Verdi's
Falstaff hoeft toch niet bij Monteverdi te beginnen?
In dit deel heeft FS geen nieuwe onderzoeks- of beschrijvingsmethode
geïntroduceerd, maar de paden gevolgd die door vroegere onderzoekers gebaand
zijn. In dat kader heeft hij een degelijk, zij het nogal schools boek geschreven. Voor
zijn bronnenstudie heb ik respect; hij moet Schottelius en de Triviumgrammatica's
met grote volharding gelezen en herlezen hebben, opdat geen samenhang hem
zou ontgaan. Dit leidde tot het omvangrijke onderzoeksresultaat dat nu voor ons
ligt. De tekst van een aantal hoofdstukken wordt toegelicht met een of meer
schema's, helaas in een nogal primitieve typografische uitvoering die naar de
tekstverwerker riekt.
Een bezwaar van FS' werkwijze is het gebrek aan reliëf, dat is ontstaan doordat
aan alle onderdelen van de grammatica, ongeacht de betekenis van M.'s bijdrage,
op gelijke wijze aandacht is geschonken. Voor degenen die in kort bestek willen
overzien, wat M. van een bepaalde grammaticale kategorie heeft gezegd en waar
hij zijn ideeën vandaan heeft, is dat een voordeel. De systematiek maakt selectieve
bestudering mogelijk. Wie echter op zoek is naar een meer geprofileerd beeld van
M. als grammaticus, zal zijn toevlucht moeten nemen tot het ‘Slot’, waarin men
accenten aantreft die in de voorafgaande behandeling ontbreken. Zo zegt FS dáár,
dat de bespreking van het accidens motio M. in staat heeft gesteld het aantal genera
in het ndl. definitief te bepalen op drie (blz. 367); in het hfdst. ‘Motio’ (blz. 151-154)
zoekt men dit gezichtspunt tevergeefs.
Een ander bezwaar is, dat de lezer slechts in abstractie kennis kan nemen van
de inhoud van de NSp. FS heeft die in zijn beschouwingen niet samengevat en ook
niet uitvoerig uit het boek geciteerd. Kennelijk heeft hij vertrouwd op het tijdig
verschijnen van zijn teksteditie. Voor de toegankelijkheid van M.'s spraakkunst in
een wat bredere kring van beoefenaars van de neerlandistiek zou zo'n editie - wat
mij betreft met een veel minder uitvoerig variantenapparaat dan FS zich heeft
voorgesteld - zeker van belang zijn.
Januari 1989
B.C. Damsteegt
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