
Drs. S. Dyk (llkkrum)

IT MIDFRYSKE BRULLOFTSFERS EN IN PART FAN DE EPITALAMYSKE
TRADYSJE

Achte oanwezigen*,

Doe"t jimme hjir fan "a moarn hinna reizgen an it programma fan
dizze dei nochris oereagen, ha jim jimsels grif 6ffrege wat de relaas
je is tusken de sted Harns en it Midfryske brulloftsfers.
Myn antwurd is: ik soe 't net witte, of it moast al weze dat ek yn de
Midfryske tiid Harns mar njoggen kilometer fan Frjentsjer 6flei. Want
kurieuzernoch spilet dy stl3d al in grutte rol yn it Midfryske brul
loftsfersbarren. Mear as de helte fan de 36 Midfryske epitalamia dy't
aant no ta fun biune hawwe wat mei dy st~d te krijen. Dat sa'n soad
gedichten in Frjentsjerter achtergrun ha sil him mei lizze oan in pear
praduktive Frjentsjerter brullaftsdichters. Ik neam hjir Simen Alt
huysen meitrije, Everwinus Wassenbergh ek mei trije en Jan Althuysen
mei sels seis brulloftsfersen.

De erkende dichters skammen har sa" t skynt dus net om gebriik te
meitsjen fan in sjenre der't hjoeddedei faaks wat ap del sjoen wurdt.
Saks blykt bygelyks ek ut in figuer as Vandel. dy't allinnich al goed
fyftich epitalamia op syn namme stean hat. Dat is mear as de folsleine
Midfryske produksje oer twa ieuwen~

No sil dy ynteresse fan de dichters foar brulloftsfersen grif mei
in ekonamyske eftergrun ha. It is bekend dat se faak op bestelling
levere waarden. In moai foarbyld is hjir wer Vandel. dy·t kwa libbens
sk6ging hiel ferskillende epitalaffiia skreaun hat. fan heidens-klassike
aant pi~tistyske, en dy't derby, as wied er in modern marketingmana
ger, sekuer rekken hold mei de winsken fan syn opdrachtjouwers. Sokke
ekstreme tsjinstellings haw ik yn it matriaal fan de Midfryske dich
ters net fine kind. Oirekte oanwizings foar it op bestelling leverjen
trouwens likemin, mar dat wol fansels net sizze dat saks ek yn Frysl&n
net gongber wie.

Om in brulloftsfers op bestelling skriuwe te litten moasten jo fan
sels al wat yn 't knipke ha. Oat wie net sa'n prableem by de hegere
boargerij, in befolkingsskift dat him neffens Forster nochal oanlutsen
fielde ta it epita1amyske sjenre:

"I am inclined ( .•• ) to regard the epithalamiurn as a bourgeois
genre in the sense that it was adopted by the new class which
rose to the top in the Renaissance. ( •.. ) The nature of the
genre, celebrating a family occasion, appealed to the strong
family sense of the middle classes, and remaines in favor for a
very long time. It is noticeable that it seems to have been most
popular in the middle-class Holland."

(Forster 1969, 104-105)

De measte leden fan dy middeklasse wiene doe yn e steden te finen.
Clauszen wiist , al is it dan wat ymplisyt, al op it ferskynsel at hy
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in der
darin, dasz
angesehenen

in oarsaak jout foar it grutte tal Nederdutske brUlloftsfersen dat
krekt ut Hamburg ofkomstich is:

"Hamburchs Uberragender Anteil findet seine Erkliirung
wirtschaftlichen Blute der Stadt und nicht weniger
man in der alten Hansestadt auch in den
Burgerhausern l~nger an der nd. Sprache festhielt."

(Clauszen 1928, 54)

Hoe leit de sitewaasje der hinne by de Midfryske bru110ftsfersen?
Net folIe oars. Yn mar leafst 25 fan de 36 gedichten binne der oan
wizings dat it pear of ien fan de leden derfan tit de hegere maat
skiplike klassen komt. Faak is dat Of te 1ezen fan de tite1 of it
titelbled, at der it berop fan de oanbelangjende persoanen op ofprinte
is, byg. "ha:!glil!rrir ynne wiskinst" (1748C)1 of "Steeds drukker"
(1778R), in berop dat ik ek noch mar ta de midde- of hegere klassen
rekkenje wol. De oanwizings kinne ek tit de tekst seIs komme, byg.
"Siktaris dochter" (1778S) of "Lan-Here" (1640B), of omdat der op oare
wize achtergrGnynformaasje oer it fers beskikber is, byg. 1639B, der't
Brouwer & Hellinga (eds.) (1935, 16) fan uthalde dat dat fers te
krijen hat mei de aadlike Steernse-famylje.

Fierwei it measte part fan de hegereinfersen spiIet yn in boarger
Iik fermidden: mar seis fan de 25 kinne by de ade1 lokalisearre wurde.
Benammen yn universitere runten moat it Fryske brulloftsfers popular
west ha, want hast de helte fan it boargerlik part is der mei liearre.

It is goed mooglik dat troch fierder argyfundersyk noch mear fersen
by de hegerein lokalisearre wurde kinne. Wer#t dat foar myn gefoel net
foar jildt binne 1758B, 1776A en 1782. Dy fersen binne yn hanskrift
bleaun en boppedat binne de "achternammen" foarme neffens de foarnamme
fan de heit, dus "Akke Zjoerds" ensfh.

At wy sjogge hoe#t it Fryske brulloftsfers oer it Midfryske tiidrek
ferspraat is; dan leveret dat net in botte egaal byld op:

..
•,

•
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Wy sjogge dat it oant de fjirtiger jierren fan de foarige ieu eins
mar wat kwakkeljen west hat me! it Midfryske brulloftsfers. De 17de
ieu bygelyks leveret mar 14% fan it totaal op, in ferhAlding dy't noch
ungeunstiger leit as yn it Nederdutsk, der;t Clauszen (1928, 53) noch
utkomt op in persintaazje fan 27. Foar it Nederdutsk jildt flarder dat
it tal brulloftsfersen nei 1740 hurd minder wurdt, wylst dan krekt yn
FryslAn de bloeiperioade begjint. No hinget sa'n fintjollwing by sokke
lytse oantallen faak stark 6£ fan tafallige faktoaren. Sa"o faktor is
yn Fryslan grif it optreden fan de Althuysens, dy't fan 1740 oant 1750
mar leafst san fan de njoggen fersen foar har rekken nimme.

It aldste Fryske brulloftsfers is fan 1609. Dat is relatyf sjoen
aardich ier foar in folkstaal, at wy it ferlykje mei it Nederdutsk:
1636. Mei it Nederlansk kin it Frysk net hielendal meunsterje: Schen
keveld (1980, 32) jaut op dat foarsafier"t har bekend is it aldste
Nederlansktalige brul10ftsfers ut 1583 stamt. Auteur wie jonker Jan
van der Noot. Nei de ein fan de l8de ieu ta nimt it tal brullofts
fersen of. Wat dat oangiet folget Fryslan it algemiene patroan, sjoch
Forster (1969, 120).

Sa, dat wiene wat ornballings dy't bedoeld wiene om jim yn "e kunde
te bringen mei wat achtergrunen fan it Midfryske brulloftsfers.
Ik woe no oergean op it eigentlike finderwerp fan myn l~zing, de ynhald
fan it Midfryske brulloftsfers en de fraach yn hoefier oft dy ynhald
beynfloede is troch de epitalamyske tradysje. Want "Woutir in Tialle"
is net it alderearste brulloftsfers dat op "e wrald skreaun is. Al
fier foar us jiertelling waarden yn de klassike kultuer epitalamia
makke. Vn e rin fan "e tiid moat him in beskate tradysj e foarme
hawwe, en dy tradysje waard sels min cfte mear offisjeel festlein
meidat in tal retoarisy de wichtichste eleminten sammelen en dy yn har
geskriften as foarskriften presintearren.

Ik gean der fanut dat de retoaryske foarskriften ynfloed han ha op
de Midfryske brulloftspo~zy, mar hoe grut oft dy ynfloed krekt west
hat wit ik net. In direkt bewiis foar de ynfloed is nammers net maklik
te jaan. Schenkeveld (1979b, 391) neamt dan ek de teoretyske mooglik
heid dat sa"n beynfloeding der net west hat en dat beskate eleminten
faak foarkonune kinne omdat by elke brulloft guon saken no ienkear
altyd in rol spylje: se binne ynherint oan it barren sels, en it soe
dan ek neat gjin" niget weze dat in brulloftsdichter dy saken yn syn
fers ferwurkje soe.

Neffens Schenkeveld left de bewiislest by dyjinge dy"t claimt dat
der in relaasj e is tusken de foarskriften en de konkrete po~tyske

uteringen. Direkte utspraken oer dy relaasje, lykas bygelyks wol dy
fan Six van Chandelier, Ontbrekke by de Midfryske brulloftsdichters
spitigern6ch. LykwOls,

""circumstantial evidence' is het natuurlijk ook wanneer men
kan aantonen dat de dichterlijke praktijk overeenstemt met de
rethorische theorie, en hoe duide1ijker men kan aanwijzen dat de
opzet van bepaalde gedichten tot in details toe de voorschriften
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van de theoretici vOlgt, des te meer bewijskracht wordt aan de
stelling bijgezet ...

(Schenkeveld 1979b, 391)

Ik hoopje hjirnei oan te toanen dat de Midfryske brulloftsfersen
faak, en soms oant yn detail, oerienkomme me! de retoaryske foar
skriften. Dochs soe ik net graach uth§lde wolle dat elke dichter foar
elk fers de retoaryske hanboeken derby pakt en de eanwizing~ deryn as
ramt fear syn fers brukt hat. Mar in wat swakkere claim liket my dochs
wol haldber: dat de dichter der him fan bewust wie dat der in beskate
tradysj e bestie en dat beskate eleminten der in rol yn spilen en
spylje moasten.

Foar ynformaasje oer dy tradysje moast ik om praktyske redenen te
seil gean op sekundere literatuer, benammen op twa Amerikaanske dis
sertaasjes fan Tufte (1970) en Babin (1978). De earste retoarikus dy't
sy neame dy't it hiele brulloftsfers yn syn foarskriften opnaam, wie
Pseudo-Dionisius (twadde ieu nei Kristus). Dy foarskriften steane yn
twa haadstikken fan syn Ars Rhetorica, yn de foarm fan brieven oan in
studint fan him dy' t in brulloftsfers skriuwe moat. Deselde foarm
brOkte Menander in hundert jier letter yn syn Bpideiktikon. Dionisius
en Menander behannelje foar in grut part itselde, al is de leste
neffens Babin (1978, 47) "more thorough, perhaps more sophisticated".
In tredde klassike retoarikus dy't neamd wurde moat is Himerius. Syn
Epithalamia in Severum faIt op troch de grutte klam dy't it leit op it
gebrOk fan myto1ogyske figueren.

It Renessanse-epitalamium grypt, sa't te ferwachtsjen is, radikaal
werom op de klassike foarbylden. Dochs binne guon aksinten oars kaam
te lizzen. Sa is bygelyks de eroatyske kant fan in brulloft folIe mear
yn it milpunt kaam: "Another difference ( ••• ) is that in the classical
epithalamium any description of the bridal nigh~ is a part of the
large tapestry of events, but in Pontanus and Secundus such descrip
tion becomes the central concern", skriuwt Tufte (s. 92). Joha:nnes
Secundus wie de Latynske namme fan de Hollanner Jan Everaerts. Foaral
yn de Nederlannen moat de oandacht foar it seksuiHe tige sterk west
hawwe.

Dy oandacht is grif ynspirearre troch it wurk fan de Renessanse
retoarisy. De bekendste fan harren is sunder misJulius Caesar Sca
liger (1484-1558). "Scaliger' s influence and his viewpoint continued
undiminished for almost two hundred years, all over Europe", seit
Babin (1978, 54). It feit dat er ien fan de langste haadstikken ut syn
Poetices (yn 1561 nei syn dea publisearre yn Lyon) wijd hat oan it
brulloftsdicht, sil bydroegen ha ta de poPulariteit fan it sjenre
(Tufte 1970, 133).

Wat wy yn it neifolgjende besjen sille is de ferhalding tusken in
tal ynhaldlike konvinsjes sa't se troch retoarisy foarskreaun binne,en
salt se har opponearje yn de Midfryske brulloftsfersen. Om oan te
jaaen werlt in bepaalde konvinsje krekt wei komt faIt lykwols lang net
altyd ta, of yn de wurden fan Tufte: "efforts to identify specific
sources tend to break down, ( ..• ) because almost any epithalamic motif
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has appeared in various forms in many works" (5. 6). Boppedat ha der
mear retoarisy west as dy't hjir neamd binne. Oat jim sille begripe
dat jim hjir gjin definitive of folsleine beskriuwing fan de ynfloed
fan de retoaryske tradysje op it Midfryske brulloftsfers ferwachtsje
mete. Boppedat moast ik om 'e tiid it tal te behanneljen topa! aardich
ynkoartsje. Ik si1 dan ek net fiarder komme kione as in yndruk te jaan
fan it terrain.

Ik haw yn de Midfryske fersen alve tapa! Qnderskaat. Yu it oersjoch
steane se boppe oan, en in kruske jout can oft se yn in beskaat fers
foarkomme. Fjouwer fan de topa! sil ik aanst wat wiidweidiger besprek
ke, fan de oaren folget no in koarte karakteristyk:

Yntroduksje fan de dichter. It boadskip is dat de dichter him
beskieden opstelle moat. sadat it pear nammerste roear yn it milpunt
komt te stean.

Lofprizing. Alle retoarisy skriuwe foar dat de dichter it pear
heart te loovjen en te priizgjen. Meastal wurdt derby ferwiisd nei de
progymnasmata fan Aphtonius. in wichtich wurk oer de lofrede, dilt
bygelyks tusken 1508 en 1680 noch 114 werprintingen krige.

MytoIogyske figueren. Foaral yn °e foarskriften fan Himerius hiene
dy in wichtige rol. Opmerklikernc5ch komme se yn 'e Midfryske brul
loftsfersen mar in lyts bytsje foar.

Perliking mei de natuer. Wurdt iinderoaren bro.kt as in rjucht
feardiging fan de seksualiteit, yn de natuer bart ommers wat soart
gelikens.

Goade winsken. Ien fan de seis topa1 fan Scaliger. De dichter hopet
dat it pear in goede tiid yn it houlik hawwe sil.

Bern. Alle retoarisy hawwe in foarskrift dat de d1chter de hoop
utsprekke moat dat it pear bern krije sil, leafst binnen it jier.

Himelryk. De dichter hopet dat it pear oan 'e ein fan har houlik in
plakje fine mei yn God syn himelske ryk. As iennichste fan de konvin
sjes haw ik hjir gjin pendant fan fOn yn de teory.

Ik soe no de topoi dyOt noch oerbleaun binne graach wat yngeander
besprekke wolle. Oat binne dan de werving. de konsummaasje, de offigong
tusken man en frou en de seine fan God.

Werving.

De earste fan de seis topoi dy·t Scaliger foar it brulloftsdicht
foarskr1uwt is de "werving": de dichter moat fertelle wat de bregeman
dien hat om de breid foar him te winnen. Dy topos liket typysk foar de
Renesslinse. Neffens Forster (1969. 113) komt er by de antiken net
foar, en yndied haw ik by Tufte of Babin neat fine kind dat der al op
wiist.

De werving heart him neffens de faarskriften te Ontjaan neffens in
fest patroan. De feint wurdt foarsteld as in kwinende figuer, dy' t
allinnich trach har leafde noch ut syn lijen helle wurde kin. De faam
wol der neat fan witte. se hat allinnich mar minachtlng foar de leaf
de. De feint kin lykwols, yn syn prekere tastan, net oars dwaan as syn
avanses trochsette. Nei in skoftke jout de faam. under de yndruk fan
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syn heldedieden, of domwei omdat ek sy rekke wurdt troch de pylken fan
Kupido, ta.

"This had little to do with the social practice of the sixteenth
century", skriuwt Forster (1969, 114). en de brulloftsfersen sels
j ouwe al oanwizings dat it ek oars koe. Yu "Ansck in Houck" bygelyks
wol Houck mar al te graach oan 'e man. Neffens Forster st1et de topos
sterk under ynfloed fan de petrarkistyske tradysje. De feint heart
deryn wei te kwinen en de taam heart deryn op har eare steld en
"hardhearted" te wezen. Ek bylden as "iis" en "waaks" dat dan " raant"
passe deryn. Wat lykwols net yn de petrarkistyske tradysje faIt is de
oerjefte fan de faam. Derfandinne dan ek de neidruk op de deugden fan
de feint of de kreften fan Venus en/of Kupido as rjuchtfurdiging foar
har tajaan.

Hoe is dizze topos utwurke yn e Midfryske brulloftsfersen? It
earste fers der't de werving yn foarkomt is Gysbert Japicx syn
Friesche Tjerne (16408)2. Deryn is de bekende barsang tusken Tjerne en
Yntske alhielwijd oan in werving. Op himsels is dit in wat bfiten
gewoan gefal yn de Midfryske brulloftsliteratuer, omdat de dichter 
of better: de ik-figuer hjir syn eigen aventoeren op dat med
beskriuwt, en net dy fan de bregeman foar wa't it fers win1iken
ornearre is.

Yn de earste fjouwer rigels docht Tjerne syn earste oansyk. Hy
freget Ynts: "Ick had dy silschip, Bout, iz 't dijn bejear" (r. 52).
Op himsels is dy traach frij unskuldich; yn de measte fersen wol de
feint fuortendaliks mar oan it boaskjen slaan. Lykwols wol Ynts der
neat fan witte:

"Ne Tjerne. dat komt naerne foor,
Seft, gong' wierom. du witste wol in oor· ...

Mar Tjerne h§ldt oan, en hjir komt it motyf fan de lijende jcngfeint
nei foaren:

.. -t Iz om Dy •• Dat ick ly"
't santigh tuwzen Deaden." (r. 57-58)

Mar yn r. 59-60 trapet Ynts der noch net yn. De feint moat derom mei
oare arguminten komme. Hy brOkt derfoar in oare topos, dy fan de
lofprizing (r. 61): "Yntske ljeaf, du biste 'et hert". Ek dit makket
gjin yndruk, sadat Tjerne syn lijen noch marris fan st§l hellet. It is
hjir dat Ynts wat fan har heechhert1ge fuotstik komt, want se ynfor
mearret belangstellend (r. 64): " Feynt , het iz 't den dat dy dert". wy
sjogge hjir in frij subtile oergong nei in wat goedwollender halding
fan de faam, in soarte fan oergongsstadium tusken Ofwizen en tajaan.
Dat oergongsstadium is yn oare fersen lang net altyd oanwezich, byge
lyks yn l739A net, der't de faam fan it iene op it oare momint ja
seit, en sa de lezer yn ferbjustering efterlit.

It oergongsstadium wurdt fuartset yn strafe 2. Tjerne skerpet syn
lijen noch wat can troch oan te kundigjen dat er it mei de dea
bekeapje moat as er Ynts net krijt:
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.. 't Libben, in m~Jn stearren,. stiet oon
Forlitste my. dy kadde Dead ick ly."

dyn be-jearren•
(r. 69-70)

Strafe 2 beskriuwt fierders it hottefyljen oer it leafdesfjoer fan
Tjerne, sunder rois ek in bekend motyf ut dy tiid.

De tredde en leste strofe lit dan it tajaanfan de faam sjen. Sy
akselet noch wol wat tsjin omdat se (r. 90) "~nget rju for 't raebjen
fenne Lie". mar dat kin men net oars sjen as in achterhoedegefjocht en
sa'n argumint hellet it fansels net by it swiere 11jen fan Tjerne.
Acht rigels fierder jout se dan ek folslein ta, en Tj erne is ut e
skroeven fan blydskip.

Ik haw 1640B sa wiidweidich behannele net allinnich omdat it it
earste fers is der't de werving yn foarkomt en it tagelyk in moat
yllustratyf foarbyld is, mar ek omdat it fers sa bekend is, sadat wy
us "analyze" ferlykje kinne mei eardere resultaten fan de Gysbert
studzje.

Sa'n ferl!king smyt lykwolS net safolle op. Haantjes (1929, 81-82)
hat it wol oer ynfloeden fan de bekende brulloftsdichter Jan van der
Veen, mar de barsang haldt er der biiten. "Toch is Gysberts gedicht een
oorspronkelijk stuk werk geworden", konkludearret er, in konkluzje
dy't ik foar de ynha1dlike kant fan de barsang net graach oernimme
wol. Douwe Kalma (1938, Ill) seit wol dat Cysbert de konvinsje fan
Arkadia earbiediget, mar hy seit net persys wat dy konvinsje ynhaldt
en wer't er weikornt. "Oarspronkelikens yn motiven is dudlikern6ch net
de sterkste kant fan de Rymlerye", stiet op s. 170, mar foar in fers
as de barsang ut de Friesche Tjerne hie men soks graach fierder ut
wurke sjoen, foaral omdat Kalma it motyf fan de weikwinende jongfeint
ferbynt mei Gysbert syn eigeh libbensQnderfinings. My tinkt, in djip
geande studzje fa~ Renessansistyske literere konvinsjes yn de Rymlerye
soe grif ferlet fan weze.

Yn aI-le gedichten der't de werving yn te praat komt, hat dy in
pear feste eleminten it freegjen faq. de feint, syn ~ijen, it
wegerjen fan de faam en har uteinlike tajaan. Oan 'e hAn fan de
Friesche Tjerrie lykje se my fold~aande yllustrearre, en ik s11 der
derom net fierder op werorn komme. Bliuwe oer dy saken dy't net yn elk
fers werom komme.

Ien fan dy saken is de rjuchtfeardiging fan de oarjefte fan de
faam. Niiskrekt ha wy al sjoen dat it in skaaimerk fan it Petrark1sme
is dat de faam net tajout can de avanses fan de feint. It
brulloftsfers wykt der yn safier Of dat de faam nei in earst negative
halding uteinliks dochs belies jout. Fansels is dit ynherint oan it
sjenre: oars hie der cmmers hielendal gjin brul10ft te fieren west!
Dit tajaan no moat op de ien of oare wize oannimlik makke wurde, de
faam kin eins slim earst nee sizze en dan ynienen ja.

It meast brilkt as rjucht:feardiging foar it tajaan is it lijen fan
de feint. Faak bringt de feint se~s dit as argumint nei foaren. Dat
bar-de, lykas wy sjoen hawwe, yn 1640B, mar it komt yn noch san oare
fer-sen foar. Yn al dy fersen spilet it as argumint mei, en soms is it
sa beslissend dat de faam ut meilijen belies, jout.~

De feint kin de dingen ek wat positiver oanpakke troch foar de faam
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guon dingen oar te haWwen. Faak seit er ta dat sy de baas yn #e hus
weze mei en dat hy him der nei foegje silo Wat komysk oan docht yn dit
ferban 1766C, der#t de feint oankundiget dat er byneed it iten stean
litte si1, as er har mar krije kin. De feint kin ek wize op de
oangename tiid dy;t se yn it houlik temjitte gean si11e en op de stipe
dy't beide partners inoarren jaan kinne. Yn 1778V wurdt wiisd op de
"oenvolmekke steat" (r. 36). en 1739A foarseit: ";t Iensem libben is
faak wyld" (r. 28).
Ek guon oare topo! kinne binnen de topos fan de werving as argumint
briikt worde. Yn 1767A en 1778s wurdt drige mei it ~tstjerren fan it
minsklik geslacht. Yn dyselde fersen komt boppedat it lok fan de
ienriedigens te praat. En 17568 .bringt nei foaren dat it pearjen yn e
natuer ek in gewoane saak is.

Fan al1e "arguminten" dy't ik hjir neamd ha soe men sizze kinne dat
se op it kontofan de feint komme. Scaliger jout lykwOls noch in oare
mooglikheid, dy#t bfiten de feint omgiet: de faam k~n rekke wurde troch
ien fan Kupidb syn gefaarlike py1ken. Yn de Midfryske fersen wurdt
frjemdern6ch fan dizze foar de han lizzende suggestje mar ien kear
gebrfik makke, en wol yn 1747E. Dat it hjir op utrint is yn dat gedicht
hiel natuerlik ferwurke. It begjint onuners mei in klacht fan Venus
tsjin har soan dat hy Frjentsjer lizze lit en dat derom

"Framtjers Fammen allegrerre
Walla oyt byney nin wurd
Fin toa Bcoskjen praten 1uerre,
Altyt even styoersch. in hurd" (r. 13-16)

Wy hawwe sjoen dat it in fest finderdiel fan de werving is dat de
jongfeint in oansyk docht en dat it al like fest stiet dat de faam op
syn minst ien kear wegerje silo Hiel faak bart dan wat wy ek yn e
Friesche Tjerne sjoen hawwe: de faam wegeret botwei sunder arguminten
te jaan. AS de feint oanhaldt (en dat docht er altyd). dan komt de
faam faak wol mei arguminten. Yn de Tjerne wie dat M't raebjen fenns
Lie" (r. 90), in argumint dat ik earne oars yn e Midfryske brul
loftsfersen net tsjinkaam bin.
In tige foar de han lizzend argumint, dat ik lykwols ek mar ien kear
oantroffen haw, is dat de faam de feint net de wiere Jakob achtet
(1766C). Yn datselde fers stiet noch in anno 1984 "modern" beswier: de
faam wol har fin6fhinklikens net ferlieze (ek yn 1778S). En yn l767A
wol de faam net omdat se oansjocht tsjin a1 dy ferfelende bern letter
om har hinne. In opmerklik gegeven, omdat it folslein yngiet tsjin de
algemiene teneur fan de brul1oftsfersen.

Fierders komt it noch trije kear foar dat de faam as betingst stelt
dat de aldelju tastimming· jaan moatte. Yn al dy gefallen komt dy be
tingst pas can ;e ein fan 'e werving nei foaren, as de faam winliken
al tajun hat. It blykt dan ek in papieren argumint te w6zen,omdat yn
"e praktyk fan it brulloftsfers de aldelju it der altyd wol mei iens
binne. Sunder dat it yn de wegering ynboud is komt it motyf fan de
tastimming ek foar yn 1739A, 1747E en 1748D.

Wat opfalt is dat lang net yn alle fersen de wegering troch de faam
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motivearre wurdt. As tweintichste-ieuwer komt jin dat wat frjemd oan,
foaral as yn guon gedichten by it a1derearste kontakt de faam foar de
feint oer nochal goedgeunstich liket, 1ykas yn 1739A en 1748D. Mar
blykber siet it Petrarkistyske skema der by it publyk sa goed yn dat
in motivearring net nedich wie. Foar dizze redenaasje pleitet dat de
meast sinf011e tsjinarguminten yn ~e twadde helte fan de 18de ieu jOn
wurde (1766C, 1767A. 1778S), dus doe't it Petrarkisme al yn it neigean
wie, lykas trouwens it brulloftsfers sels:

"It is noticeable that the vogue of the epithalamium lasts
about as long as the petrarchistic convention itself. It fades
out in the eighteenth century, at different rates in different
countries".

(Forster 1969, 120)

Tapo! yn ferban me! de konsummaasje

Foaral yn 'e Renessanse wie it brulloftsfers net frij fan erotyk.
"Men cordeelde dat de zin van een huwelijk voaral lag in het verwekken
van nakomelingschap", skriuwt Schenkeveld (1974, 451), en derfandinne
dat .foar guon dichters, lykas Pontanus of secundus, de kansummaasje
fan it houlik fierwei it wichtichste tema wie. En Scaliger seit fan it
epitalamium, yn 'e oersetting fan wer Schenkeveld: "het onderwerp van
zo'n gedicht zijn de 1usten van bruidegom en bruid" (1974, 451). Mar
Leonard Forster sjocht yn dy belangstelling foar de konsummaasje mear
in literere _achtergro.n: it epitalamium wie yn 'e Renessanse it ien
nichste literere sjenre der't foar seks plak yn wie. In "conventional
savety valve" dus.

Mei de konsummaasje yn it epitalamium binne in pear topo! anneks.
Sa wurdt - grif om it publyk fest wat yn 'e stimming te bringen 
foarskreaun dat de breidskeamer en de sprei op it bed beskreaun wurde
(fi.o. by Menander, Himerius en Scaliger). wat fierder giet in oprop
can e breid om de bregeman, at it safier is, de wille net te fint
kearen. De bregeman wurdt oproppen ta "striid" (by Menander en Sca
liger), wat der op tsjut dat yn it epitalamium in elemint fan geweld
tastien wie. Fan Scaliger moat de dichter ek de langstme fan bregeman
Em breid nei de kommende nacht op it aljemint bringe, al heart de
breid der tagelyk wat bang foar te wezen. En in pear skeane grappen
dertuskentroch moat gelegenheid foar. weze.

By de klassike retoarisy fynt men meastal in p10ech jongfammen en
jongfeinten dy't de bregeman nei de keamer fan de breid begeliede en
by it 1jocht fan fakke1s sjonge, dfinsje en 1awaai meitsje. Neffens de
Inge1ske retoarikus Puttenham moasten se der lang mei trochgean, sadat
de gasten gjin lfiden ut de sliepkeamer hearre soene. Scaliger hat foar
dat probleem in wat oare op1ossing; hy ropt e1kenien op om te Sliepen,
mar makket derby wol eksp1isyt in utsundering foar it jonge pear!
De hjir besprutsen skaaimerken ut de tradysje komme foara1 nei foaren
yn de twa a1dste Midfryske bru1loftsfersen: "Woutir in Tia11e" (1609A)
en "Ansck in Houck" (1639B). Benammen 1609A is aardich "geef". In rige
jongfammen begeliedt de breid nei it bed ta en klaait har der ut. Hja
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akselet lykwols tsjin:

"IO riep my 1ude keel/dit mat ws Heere Godt
Bet're/dat hier in fremd' man by my sliepe mat" (r. 97-98)

De jongfammen suggerearje ek dat de bregeman geweld brfike sil: "hy my
dy hette quelle" (r. 107) en "hier is it rjuchte Perck" (r. HO).
Opfallend is ek it berop ap de manlikheid fan de bregeman: "Bruyck dy
ghelijck in man" (r. Ill). Ek it elemint fan it trachfeestjen as be
hindering fan it tsjfigewezen fan de konsummaasje liket hjir oanwezich:

"Mar haadit my te gaed/al spreck ick hette dam/
Moorn wit' icker ncet fen/ick bin hette byschonckin.
Genacht/genacht/genacht. Dic mey ijtte reys drockin/
Nu a1 te k~ir wt/wy meytsit oors te lang'
Vor disse swiete dyier/hy wol my her te clang." (r. 114-118)

lang lyn
bregemanen

sabegelieders untbrekt yn in noch net
net publisearre fers ut 1709. Breid

mar rede:

"Ansck in Houck" hat wo1 wat itselde patroan as "Woutir in TiaIle".
Ek der it op bed bringen en it utklaaien fan de braid. Ek der is de
breid bang en wurdt in taspi1ing makke op geweld fan de kant fan de
brege~an. En fierders is oerienkomstich dat de i'begelieders" fan de
konsummaasje net tsjfige weze, wal1e; se geane hjir ut harsels nei hus
ta.

De rol fan de
untdutsen en noch
moatte der harsels

"in Y fort meij jaans Breijd and "re tekken
om te bortsen mey'noor 1ief om 1ief" (r. 87-88)

Derfoar hat it elemint fan Scaliger fan de langstme fan breid en
bregeman nei de kommende nacht, en faaks ek dat fan it geweld fanode
man, al op it aljemint west:

"'t is din tied neij b.:ed mijn ade freuwn
om din der te dwaan jimm' herts bejearren
in te laskjen 't hijtte minne gleauwn" (r. 58-60)

"in warre jo as in kuwttigh Man" (r. 62)

Binne 1609A, 1639B en 1709 aardich wiidweidich yn har' iitwurking fan
de konsummaasje, by de oare brulloftsfersen is dat folIe minder it
ge£al. Yn mar trije gedichten fine wy der fierders wat fan werom, mar
dan minder fols1ein, yn minder fersrigels en soms ek noch mei 6f
wikings. Sa is it yn -1741A en 17480 de breid dy't graach op bed wa!.
Gj in niget dat it geweldselemint der net oan • e oarder komt. Mear
passend yn 'e tradysje yn l741A (trouwens ek yn 1709) is de dudlike
ferbining dy't lein wurdt tusken de konsummaasje en it krijen fan
bern. Yn 1609A en 1639B lei de klam folIe mear op de seksuele wille as
op it seksuele nut.
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Gearfetsjend kin sein wurde dat yn de behanneling fan de konsum
maasje der 10 dudlike brek sit tusken de earste trije ferseo en de
leste trije. Yn de l7de ieu (en der moat yn dit gefal ek it fers ut
1709 by rekkene wurde) waard blykber stikken iepenhertiger mei de
seksualiteit omsprongen as yn de lBde, foarsafier't de tapos der al
ilberhaupt foarkomt,

Omgong man en £rou

Hoewol't wy it let-tweintichste-1euske wurd "relaasje" net yn de
Midfryske brulloftsfersen tsjinkaam binne, waard dat fenomeen dochs
wol hiel bewust oan de ynstitusje fan it houlik keppele: yn mar
ieafst 20 fersen wurdt de omgong tusken man en frou nei foaren helle.
It haadboadskip is dat man en frou ienriedich weze moatte: se moatte
begryp foar elkoar hawwe, se moatte rekken mei elkoar halde, se meatte
yn trede libje en spul bfiten de dear halde.

De tapes kemt by Scaliger net foar, mar yn de klassike perioade is
er wol te finen. Babin (1978, 37) oer Dionisius:

"He returns again to the bridal couple to urge them to pay
attention to each other and to agree as much as possible: all men
consider oneness of mind as a blessing. but especially married
couples,"

Menander brukt it wurd concordia, dat troch Tufte (1970, 130) oarset
wurdt as "harmonious love".

FolIe fariaasje sit yn de Midfryske passaazjes oer dizze topos net.
Sels de wurdkar is faak idintyk; foaral it word "kibje" komt wittefaak
foar, wierskynlik omdat it mei it wurd "1ibje" in moai rympear
foarmet. In pear foarbylden:

"Trye-reyslokzillig iz sokken boaskeryel
Dear onnerlinge Liea£de ziel: in sin sa streelt:"

(1726A, r~ 25-26)

"'k Winskje, dat jimm' beide libje
Meie. Iang in I~d en vreed,
d'Ienenooit mei d' ore kibje,
Dat net oors vortbringt ~s leed" (1741A, r. 85-88)

"Altydt wol toa akkid~rjen. Ney by j~rjen,

Tyen eltzoor nret op toa st~." (1749C, r. 39-40)

UDatze eltjoor roenom vornoegje
zeine in l.jeafde haad har gear" (1778V, r. 59-60)

De ynstruksjes fan Dionisius en Menander en ek de foargeande
fbarbylden oer de omgong tusken man en frou binne aardich algemien.
Der binne lykwols "in pear fersen dy't der wat djipper en wat spe
sifiker op yngeane. Derfan bliuwe l749D en 1750B yn deselde (ien-
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riedige) geast:

'''k SH ( •.• )
My ( ... )
Mey nin ding fint huwz bymuye.
Mey nin koyttzen finne pdt:
Master zittuw waezze Duye l

Master zittuw waezze r6t. h (1749D, r. 99-104)

"Koyts Him it ytten tygge swiet.
In pas zoa 't h<ert brauw op huwshadden:
Meyts dat it yn jens huwz wol giet l

Dat allis wol blieuwtynne fadden:
Oertyoeg zoa trog jens wurk eltzien l

Dat Hy ien brauwe kar het dien." (17508 1 r. 85-90)

Yn 1749D is de feint oan it wurd, as o.nderdiel fan de werving.
Gjin oiget dus dat de toan en de benadering foar de frou oer aardich
posityf is. Dat it ek oars kin bewize 1758B en 1778R. Neffens de
dichters derfan heart de frou Onderhearrich te wezen oan de man. Fers
1778R jout derby risten foarbylden fan hoe't de man fan syn wiif
gebrGk meitsje kin:

"En Akke dit ken stu ifiek lesse
du maste wopke Gehorsaam wesse
Harkje Wat zeij Zaara 2~
zyn ~e llbrham van H~r"

"( ••• ) mar doz it wiijL
1s1 nei dat wijze Ljoe 6nerje
Forpligte to dij Mans geriijf. h

(1758a, r. 19-22)

(1778R, r. 121-123)

Opfallend by dizze topos is dat er him beheint ta de lade ieu, mar
dat de konsintraasje der danek tige heech is. It soe hiel goed weze
kinne dat de "tiidgeast lt dar net frjemd oan is. Knuvelder (1967, 349)
karakterisearret, at er de 17de ieuske mei de 1ade ieuske literatuer
ferliket, de laste Under oaren sa: Neen ( ••• ) deel lijdt aan de zucht
tot zedenprekerij". Vn dat ferbAn, en omdat de 17de ieu foar 6s topos
neat opsmyt, en omdat wy konstatearje kinne dat foaral foarskriften
fan Scaliger opfolge binne en de topos by him net foarkomt, stiet it
by dizze tapos noch mar yn le kiif oft de Midfryske dichters hjir
beynfloede pinna troch klassike retoarisy as Dionisius of Menander. De
yn de l8de ieu opkommende rasjonalistyske en boargerlike idealen koene
wolris sterk meispile hawwe.

Seine fan God

Dizze topas is net altyd like maklik te Onderskieden fan dy fan de
goede winsken en dy fan de hope op bern. Dat blykt ek al wat ut it
iennichste plak yn de tradysje dar·t ik der wat oer fine koe, yn e
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wurden fan Babin (1978, 35): "The author suggests that the speaker
then insert a prayer asking for blessings for this particular mar
riage, and for the birth of children, and for the prevention of e
viIs". Yn dit sintsje, in parafrase fan in foarskrift fan Dionisius,
wurde trije dingen byelkoar set dy't maklik yninoar oer rinne kinne.
Dachs woe ik de "blessings for this particular marriage" as apart
tapos behannelje omdat it jin by it lazen fan de Midfryske brul
loftsfersen opfalt hoe faak oan God in seine foar it houlik frege
wurdt. Fuort der efteroan kin dan om in goede tiid foar it pear, om
bern ensfh. frege wurde.
It ferskil mei dy oare tapai is dat God hjirre sintraal stiet. Dat Syn
help ek foar dy oare topo! brukt wurde kin is sekunder: yn it iene
fers spilet dat yndied in rOl, yn it oare net. It kin sels foarkomme
dat de tapos fan Gods seine wol foarkomt en de oare besibbe topai net
iens neamd wurde.

De measte fariaasje by dizze tapos sit yn de oantsjutting fan de
Seinejouwer: de foarbylden sprekke fierder foar harsels:

"Lock moat y habbe Tzjerl, Lan-frou in y to gearre
Trog yerdsche" in yv'ge seyne-I al fen uwz Ijeave Here."

(1640B, r. 7-8)

"lit uws nu fen God den heere
seegen biede oon dit peere"

"Hymmelkeuning stirt jens zeynne
Oer dit jonge PiU' dogs uwt"

"Dy h~gste jyette oer har uwt
Zen gr~tte oer£loed fin zyn zeynne"

(1649A, r. 53-54)

(174BC, r. 119-120)

(1749B, r. 133-134)

Men kin jin ek hjir Offreegje yn hoefier oft it foarkommen fan dizze
topos beynfloede is troch de epitalamyske trsdysje. Ommers, mar ien
klassike auteur hat him op it aljemint brocht l en de blykber ynfloed
rike Scaliger neamt him net, It soe ek hjir hiel goed sa weze kinne
dat de "tiidgeast"l it kalvinistyske Fryslan yn de l7de en 18de ieu,
folIe mear ferantwurdlik is foar it faarkommen fan de tapas as de
tradysje.

Ta besliit

Ik hie ap dit stuit mei de lazing aphalde kind mei in ferwizing nei
de kruskes as de koartst mooglike gearfetting fan myn ferhaal. Dochs
soe ik noch in stap fierder gean wolle en krekt dat skema brQke om ta
besykjen om ta in karakterisearring te kommen fan it Midfryske brul
loftsfers.

ut it skema docht bliken dat fan de seis tepai dy't Scaliger foar
skriuwt i fjauwer hiel goed fertsjintwurdige binne: werving, lafpri
zing, goede winsken en bem. Topai dy't ek frijwat foarkornme binne
seine fan God, omgong man en frou en - op wat cfstan - himelryk. Dat
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alles leveret soe ~k s~zze dit byld op: it Midfryske brulloftsfers is
yn it algemien djip beynfloede troch in lytsboargerlike en godstsjin
stige, sa~t ja walle kalvinistyske, moraal. De falgjende arguminten
stypje tinkt my dy kankluzje:

1. It earste hat te krijen mei de tapas konsummaasje, in tapos dy't
krekt tsjin niisneamde moraal yngiet. De tapos, der"t ik finder
oaren de twa oerbleaune foarskriften fan Sca1iger yn gearflapt haw,
komt mar seis kear foar, en de fersen der"t it op en ruchsten yn
om en ta giet steane dan ek noch meast oan it begjin fan it Mid
fryske tiidrek. De konsummaasje yn dy earste fersen, "Woutir in
Tia11e n

, "Ansck in Houck" en 1709, is hiel oars as de konsummaasje
ut de tiid der~t de measte fersen yn skreaun binne en der"t, sa"t
ek ut it skema 3f te lezen faIt, de al neamde moraal op syn sterkst
yn wie: de midden fan de lOde 1eu. De konsumrnaasje yn dy fersen
wurdt hie1 foarsichtich behannele en yn in pear rigels 6fdien. Mei
oare wurden: de topos konsumrnaasje giet tsjin de lytsboargerlike en
gadstsjintige moraal yn, komt dan ek mar seis kear foar en dan ek
noch trij e kear sa dat dy moraal der hast net troch undergraeven
wurdt.

2. Wat saartgelikens jildt foar de tapos ferliking mei de natuer,
dy't sa~t ik yn myn oersjoch fan de topoi oantsjutten haw, ek in
seksueel elemint ynhat. en dy~t ek mar fjouwer kear foarkomt.

3. Mytologyske figueren komme in apfallend bytsje foar. Mooglik sit
der Kristlike ynfloed achter. It is bekend dat de tsjerke yn e
Renessanse nochal wat problemen hie me! de heidenske goaden en
goadinnen, dy"t as konkurrinten fan de Krlstlike God sjoen
waarden.

4. Derfoaroer komme de beide typysk godstsjinstige topoi seine fan
God en himelryk navenant wer in soad foar, hoewol ~ t der ut de
tradysje wei hast, respektyflik hielendal, gjin needsaak foar wie.

5. It leste argumint hat te krijen mei in tema dat ik earst fan doel
wie om as topos op te nimmen en dat yn alle gefallen yn njoggen
fersen foarkomt. Ik haw fan dat opnimmen as tapos 6fsjoen omdat ik
yn e literatuer oer de epitalamyske tradysje der gjin dudlike
pendant fan fine koe en omdat it yn "e Midfryske fersen yn al te
ferskillende foarms foarkaam. Mienskiplik yn al dy finderskate
foarms wie it reIig1.euze: it pear wurdt dudlik makke dat God har
liedsman is en dat sy der ek nei libje moatte. Oit no past eksakt
yn it byld sa"t dat niiskrekt beskreaun is.

Dat byld liket dan dochs op it earste each wat Of te wiken fan it
algemien-Europeeske, dat ommers sa~n sterke ·oandacht foar de eraatyske
kanten fan in brulloft sjen lit. It docht bliken dat de measte Mid
fryske brulloftsdichters har neat oanlutsen ha fan de haadregel fan
Scaliger, nammentIik dat it finderwerp fan in epitaIamium de lusten fan
bregeman en breid weze moatte. De moaie teory fan Forster oer it brul
laftsdicht as "savety valve" liket dan ek foar de Midfryske literatuer
gjin jildichheid te hawwen.

In ferklearring kin weze dat de grutte massa fan de Midfryske
brulloftsfersen yn de IBde ieu datearre wurde moat. Fan byg. Hubert
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Kornelisz. poqt yn $yn rol as brulloftsdichter seit Schenkeveld (1974,
451) dat "deze achttiende-eeuwer in het algemeen veel kuiser te wark
ging dan manlg zeventiende-eeuws voorganger". En Foot wie der net unyk
yn. Dat de gedichten faak op bestelling levere waarden soe hjir in
oarsaak weze. "We zien hier dan een botsen van de burgerlijke en de
literaire konventies waarbij de burgerlijke het langzaam gaan winnen".
Sokssawat liket ek yn it Midfryske brulloftsfers can •e han west te
hawwen.

Dat jildt ek noch foar in oare opmerking fan Schenkeve1d yn itselde
artikel, te witten dat yn , e rin fan de 18de ieu de konvinsjes fer
sliten reitsje en dat der dan ek hieltyd minder (tradisjonele) brul
Ioftsfersen skreaun wurde. It skema en it gra£ykje litte sjen dat it
tal konvinsjes nei de ein fan de 18de ieu ta yndied O£nimt en dat ek
it tal Midfryske brulloftsfersen hurd minder wurdt. Ek dat makket dud
lik dat it Midfryske bru110ftsfers net 108 sjoen wurde kin fan it
gruttere. Europeeske ferban.

NOATEN

* Dit stik is in bewurking fan in part fan in skripsje dy't skreaun
is yn it ramt fan myn studzje Frysk oan de Vrije Universiteit fan
Amsterdam. Tank moatte hawwe A. Feitsma, dy't yndertiid de skripsje
begelaat hat en my mei tal fan suggestjes skewield hat, Ph.H. Brau
ker. benammen foar it beskikber stellen en transkribearjen fan de
noch net publisearre fersen, en Jarich Hoekstra en Piter Boersma
foar it kritysk trochlAzen fan in eardere ferzje. It seit himsels
dat sy net op flaters oansjoen wurde kinne. De neifo1gjende takst
is in sa letterlik moog1ike werjefte fan wat op 18 oktober 1984 yn
Harns foardroegen is. Ikse1s hie op dit plak Ieaver in yn myn eagen
hjir en der wat ferbettere en benammen utwreide ferzje pub1isaarre,
mar ik krige derfoar gjin tastimming fan de kongr~skommisje. It
doel is dat dy ferzje apart as boekje utjfin wurde sil yn 'a rige
"boarne- en sbidzjemateriaal" fan de Fryske Akademy.

1. De Ofkoartings fan de fersen binne dy fan it Midfrysk wurdboakap
paraat. De fers~n 1709 en 1782 binne noch nat utjfin en hawwe sa
fiar't ik wit ek noch gjin kodearjende letter.

2. Hjirnei is de ferzje brukt ut de Priesche Rymlerye (Brouwer,
Haantjes & Sipma (ads.) (1966, 5-9».
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