
CONTINUÏTEIT EN VERANDERING 

door Han Nijdam, Amsterdam 

Er lijkt een enorme kloof te bestaan tussen middeleeuwse historici, 
volkskundigen (en een deel van de Oudgermanisten) aan de ene kant en 
vergelijkende godsdienstwetenschappers die zich met de Indo-europese 
cultuur bezighouden (en andere Oudgermanisten) aan de andere kant, 
wanneer het gaat om het probleem van continuiteit. Waar de eerste 
groep het voortbestaan van een gebruik of (religieuze) voorstelling over 
de periode van een eeuw al in twijfel trekt, neemt de andere groep conti

nuïteit over een millennium met het grootste gemak aan. 
Ter illustratie diene hier het boek van Bruce Lincoln, Myth, cosmos 

and society.l De auteur toont dat over het hele Indo-Europese gebied, 
er een zelfde groep homologieën te vinden is in de mythen over het 
ontstaan van de wereld en de mens. Voor Oudgermanisten is de schep
ping van de wereld uit het lichaam van Ymir door Oàinn , Viii en Vé2 

waarschijnlijk het vertrouwdst. 
Lincoln noemt dit Oudnoorse voorbeeld ook als eerste in het hoofd

stuk 'Cosmology, Anthropogony, Homology'3. Van het lichaam van het 
oerwezen Ymir wordt de wereld geschapen. Uit zijn vlees wordt de 
aarde gemaakt, uit zijn been de bergen (steen), uit zijn haren de bomen 
of planten, uit zijn hoofd de hemel, uit zijn wenkbrauwen de mensen-

1 J.B. Lincoln, Myth, Cosmos and Society. Indo-European Themes of 
Creation and Destruction (Cambridge etc. 1986). 

2 Te vinden in Gimnismál40 en 41 ; uitgegeven door G. Neckel, Edda. Die 
Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern (4e dr.; Heidelberg 
1962) 65 , en in Gylfaginning 6-8, vertaling in: P. Venneyden (red.), Snorri 
Sturluson. Over de noordse goden. Verhalen uit Edda en Heimskringla (Am
sterdam 1983) 25-27 . 

3 Lincoln, Myth 1-40; aldaar 1 . 
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wereld (miogaror) en uit zijn hersenen (brein) de wolken. Hierna voert 
Lincoln nog een aantal andere teksten aan. Uit al deze teksten destilleert 
hij de volgende groep homologieën: 1) vlees : aarde, 2) been : steen, 3) 
haar : planten, 4) bloed: water, 5) ogen: zon, 6) geest (eng. mimi) : 

maan, 7) brein/gedachten: wolken 8) hoofd : hemel, 9) adem : wind4
• 

De mythen over de kosmogonie zijn de ene helft van het verhaal, de 
andere wordt gevormd door de mythen over antropogonie. Nu worden 
de zaken omgedraaid, en wordt verteld hoe uit aarde, steen en water een 
mens van vlees, been en bloed wordt gemaakt. Hier vinden we zelfs een 
Oudfriese bron aangehaald, en wel het verhaal over de creatie van 
Adam dat in de Eerste Emsinger Codex (E 1)5 staat. Lincoln meent een 
Indo-Europees systeem van homologieën te hebben gevonden, waarin 

'anthropogony and cosmogony were both described, the two being compIe
mentary halves of one cyclical process whereby matter was recurrently 
transubstantiated from a microcosmic form to a macrocosmic form and 
thence back again, bones becoming stones becoming bones becoming 
stones . . . world without end. The body and the universe are alloforms of 

eachother .. .' 

Het is een elegant systeem dat Lincoln ons voorschotelt, dat moet 
zonder meer gezegd worden. Afgezien van de vraag of de genoemde 
homologieën niet min of meer universeel zijn, doet zich een meer 
prangend probleem voor: (hoe) is het mogelijk dat bepaalde denkbeel
den zich millennia lang hebben weten te handhaven (als dat inderdaad 
het geval is)? 

Laten we de tekst over de schepping van de eerste mens uit het 
Emsinger handschrift bekijken. Hij luidt: 

4 Lincoln,Myth 16-20. 

5 Lincoln, Myth 13. 
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'God schiep de eerste mens, dat was Adam, uit acht veranderingen. Het 
been van de steen. Het vlees van de aarde. Het bloed van het water. Het 

hart van de wind. De gedachten uit de wolken. Het zweet uit de dauw. De 
haarlokken van het gras. De ogen van de zon. En toen blies hij de heilige 
adem in hem. En toen schiep hij Eva, Adams lief, uit zijn rib.!6 

De zogenaamde Eerste Emsinger Codex (E I) wordt op grond van het 
schrift gedateerd aan het einde van de 14e eeuw. Het is een verzamel
handschrift van duistere herkomst, met een bonte verzameling teksten 
en tekstjes. De door Lincoln gevonden homologieën zijn er netjes in 
terug te vinden, met een kleine afwijking in het paar hart : wind, die 
door de auteur verklaard wordt door te beweren dat het hart de zetel van 
de levensadem is 7• 

Maar wat moeten we er nu van denken? Hebben we hier daadwer
kelijk te maken met oeroud Indo-europees erfgoed? Belangrijker vind 
ik de vraag hoe Indo-europees/Germaans gedachtengoed tot eeuwen na 
de kerstening heeft kunnen voortleven, of onder welke omstandigheden 
dat kan gebeuren. 

In de eerste plaats is het natuurlijk duidelijk dat de Oudfriese tekst 
gekerstend is: de antropogonie is gekoppeld aan de schepping van 
Adam door God. Daarmee is een eerste stap gezet: de meeste overle
vingskans hadden voorstellingen die op de een of andere manier in 
overeenstemming waren of konden worden gebracht met het christen-

6 God scop Ihene eresta meneska thel was adam fon achta wendem. Thet 
benelefon Iha slene. Thetflaskfon Ihere erlhe. Thel blodfon tha wetere. Tha 
herla fan tha winde. Thene togla fan ta wolkern. thel suet fan Iha dawe. Tha 
lokkar fan tha gerse. Tha agene fan there sunna. And Iha blerem on thene 
helga om. and Iha scope euafon sine ribbe. Adarnes liaua. Uitgegeven in: P. 
Sipma (ed.), De eersle Emsinger Codex. Oudfuese taal- en rechtsbronnen 4 
(Den Haag 1943) 74. 

7 Lincoln, A{yth 14. Ik vind deze verklaring wel erg kort door de bocht. 
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dom. Dit is echter allemaal nog gesneden koek. Laten we ons wat meer 
weg van bekend terrein begeven. 

Ik stel voor naar een meer totale aanpak over te gaan. Hierbij wordt 
niet meer alleen gekeken naar de brokstukken die we van voorbije 
cultuurperiodes vinden, om die vervolgens op filologische wijze te gaan 
meren en tegen het licht te houden, maar wordt tevens nagegaan in 
hoeverre die brokstukken in een groter geheel passen dat al dan niet 
nog bestaat. Met een groter geheel bedoel ik een geheel aan opvattin
gen, denkbeelden, verhalen, etc. die in een bepaalde relatie tot elkaar 
staan. 

In het geval van de tekst uit El lijkt het aannemelijk dat het materi
aal zodanig gekerstend is, dat het oude gedachtengoed ingebed raakte in 
het verhaal over de schepping van de eerste mens, en daar een onlos
makelijk deel van ging uitmaken. Of de homologieën echter ook in 
andere verhalen terugkwamen bij de Friezen ten tijde van de opteke
ning van de tekst zullen we waarschijnlijk nooit weten: de Oudfriese 
handschriften bevatten voor het overgrote deel rechtsoptekeningen. Als 
hij alleen in het verhaal van de schepping van de eerste mens voorkomt 
is de homologieëngroep dus een versteend relict uit een voorbij tijd
perk, omdat er niet langer mee wordt gewerkt. Het wordt niet langer 
gebruikt om de positie van de mens tot de wereld te bepalen, om magie 
mee te bedrijven, etc.8 

Het probleem is natuurlijk wat als een groter geheel te definiëren is, 
en hoeveel van die grotere gehelen een cultuur uitmaken. Dit probleem 
wordt des te groter voor het Germaanse gebied na de kerstening, wan
neer dus twee wereldvisies een onderlinge strijd aangaan, en het eindre
sultaat allerlei syncretismen zijn. Toch denk ik dat het vruchtbaar zal 
zijn te trachten dergelijke gehelen te gaan zoeken en definiëren. 

Als dergelijke groepen benoemd zijn, bijvoorbeeld kosmogonie en 
antropogonie, moet gevraagd worden in hoeverre bepaalde denkbeel-

8 Lincoln, Myth 99-118 (h.5). 



29 

den al dan niet nog levend zijn. Dit is een zeer belangrijk punt. Ik denk 
namelijk dat een cultuur de neiging heeft een veelvoud aan reminiscen
ties aan voorbije tijdperken te bevatten. Deze zijn als een halfdode tak 
die aan een boom bungelt maar nog niet afgevallen is. Er kan van alles 
mee gebeuren. Het oude denkbeeld en de oude toestand kunnen weer in 
ere hersteld worden. Het oude denkbeeld kan ook een zachte dood 
sterven, vergeten worden en zonder een spoor na te laten verdwijnen. 
Of het oude denkbeeld kan in een nieuwe context geplaatst worden, 
doordat het op geheel nieuwe wijze wordt geïnterpreteerd. Het krijgt 
dan een nieuwe lading, terwijl de oude lading ook nog op de een of 
andere manier zichtbaar blijft. Als voorbeeld kan misschien het woord 
'gabber' dienen, dat onder jongeren nu staat voor een bepaalde haar
dracht, muzieksmaak en levensstijl. Het woord komt uit het Hebreeuws 
en betekende daar 'man', en stond voor enkele decennia nog bekend als 
bargoens voor 'kameraad, vent'9. Zo zien we dus drie cultuurfasen in 
(ongeveer) hetzelfde woord. 

Deze mogelijkheden maken het onderzoek naar mentale voorstel
lingen tevens zeer ingewikkeld. Het is dus altijd de vraag wanneer men 
iets gevonden heeft, wat men precies gevonden heeft: een reminiscentie 
of een levend gebruik? Het moge duidelijk zijn dat het vaak zeer moei
lijk is hier een uitspraak over te doen, omdat we een te fragmentarische 
overlevering hebben, en niet in staat zijn het fragment in het grotere 
geheel te plaatsen, omdat we niet weten hoe dat eruit ziet. 

Samenvattend: ondanks het feit dat (of misschien juist omdat) we 
niet over een totaalbeeld van een voorbije cultuurperiode beschikken 
(zeker niet voor de tijdperken waarmee Oudgermanisten zich bezig 
houden), en ook niet weten hoe consistent het cultuurgoed is dat we in 
de overgeleverde teksten (zoals bijvoorbeeld de Edda) vinden, moeten 
we mijns inziens trachten het materiaal in zo klein mogelijke stukken te 

9 Van Dale, nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal (7e dr.; Den 
Haag 1956) 238. 
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delen (in de taalkunde fonemen, hier zou van mythemen gesproken 
kunnen worden), en voor deze kleinste delen dan distinctieve kenmer
ken op te stellen. Een lijst met dergelijke kenmerken zou zaken als 
sociaal-politieke omstandigheden, consistentie met andere deelgebie
den, materiële cultuur, etc. bevatten. Hierdoor ontstaat een raster waar
mee de mythemen kunnen worden gewaardeerd, en dat een middel zou 
kunnen zijn om iets meer over bestaande denkbeelden en hun onderling 
verband in voorbije cultuurperiodes te zeggen. 
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