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OudGentsche Namenkunde
EENE BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN HET OUDNEDERLANDSCH

INLEIDING.

§ i. Voorwerp, doel en methode
van het onderhavig onderzoek:
De in de middeleeuwen in Vlaanderen en Brabant gesproken taal,
welke met de XIII° eeuw voor alle Nederlandsche gewesten ook schrijftaal wordt, staat als Middelnederlandsch bekend. Van de oudere geschiedenis dier taal vóór 1200 weten wij uiterst weinig, door rechtstreeksche
getuigenissen zooveel als niets. Terwijl wij voor het Engelsch en het
Duitsch een Oud, een Middelst en een Nieuw tijdvak onderscheiden, begint
de geschiedenis onzer taal met het Middelnederlandsch. Nochtans heeft
zij vóór de XIII° eeuw bestaan en, hoewel geene teksten er van bewaard zijn gebleven, moeten wij er volstrekt niet aan wanhopen, van
dat Oudnederlandsch eenige kennis te bekomen. Evenwel is de taak
ver van eenvoudig en de grootste omzichtigheid is geboden, als wij de
oplossing van het raadsel eenigszins nabij willen komen.
Wat is Nederlandsch ? Het begrip moet eerst en vooral duidelij]
afgebakend om elk misverstand te voorkomen. Als voor het eerst een
brok Oudgermaansch taalgoed onderzocht wordt, doen zich dikwijls de
meest uiteenloonende meeningen voor ('). Een tekst wordt beurt om beurt
voor Oudfriesch, Oudsaksisch, Oudhoogduitsch gehouden, alhoewel we
hier met betr Akkelijk welbekende talen te doen hebben. Welke kans
bestaat er dat we Oudnederlandsch als zulk zullen kunnen herkennen?
Het Middelnederlandsch zelf bevat ongelijksoortige bestanddeelen : naast
Frankisch ook Friesch en Saksisch taalgoed ; omgekeerd hebben vele
Friesche, Saksische en Frankische streken nooit tot het Nederlandsch
(r) Zie b. v. over de Triersche tooverspreuken mijn Althochdeutsches Lesebuch,
blz. I17.
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taalgebied behoort. Wat is dan het echte Oudnederlandsch? Één antwoord slechts schijnt én in praktisch én in wetenschappelijk opzicht
bevredigend : Nederlandsch is het taalgoed dat ongetwijfeld uit zuiver
Nederlandsche streken afkomstig is.
Als oudste proeven van de Nederlandsche taal worden gewoonlijk
de Oudnederfrankische teksten en glossen aangegeven (i ). Tegen deze
gelijkstelling (Oudnederfrank. Oudnederl.) bestaan ernstige methodische
bezwaren. Wij kunnen niet met zekerheid bepalen of de Oudnederfrankische bronnen in een Oostelijk Nederlandsch gewest (zegge ZuidOost-Limburg) dan wel in eerre Benedenrijnsche streek ontstaan zijn.
Zonder de waarde van deze documenten te willen ontkennen, moet
ik toch opmerken dat ze voor de geschiedenis van het Nederlandsch
eerst rechtstreeksch zullen kunnen dienen, als UIT ANDERE BRONNEN zal
gebleken zijn dat ze werkelijk Nederlandsch (d. w. z. Limburgsch en
niet I,enedenrijnsch) zijn. Het Oudnederfrankisch voldoet dus aan onze
definitie niet : het is niet uit ONGETWIJFELD Nederlandsche gewesten afkomstig. Eene andere bedenking maant ons tot voorzichtigheid. De
Oudnederfrankische teksten zijn uit het land der Ripuarische Franken
afkomstig ; de Middelnederlandsche schrijftaal wijst naar de Saliërs.
Hadden soms Saliërs en Ripuariers iet gevoel dat ze verschillende talen
sprakên ? Wat recht hebben we deze twee als één te beschouwen,
voordat het bewezen is dat ze werkelijk één waren? Zooals men ziet,
is de getuigenis van het Oudnederfrankisch, op zijn minst genomen,
voor aanvulling vatbaar. Het ontheft ons niet van de taak, om met
andere gegevens te onderzoeken, wat het Oudnederlandsch geweest is.
Direct bruikbaar voor het Oudnederlandsch is evenmin hetgeen
Duitsche geleerden met een vage benaming Westfrankisch « betitelen.
Alles wat hun aan Germaansch taalgoed uit Merowingische bronnen van
Frankrijk bekend is, heet bij hen Westfrankisch, voor zoover liet niet
duidelijk Westgotisch of Burgundisch is. Het blijft gewoonlijk onbeslist
of Vlaanderen in dat ' Westfrankisch « gebied inbegrepen is of niet.
Wij moeten ons echter de historische toestanden duidelijk voor den
geest roepen. Aan den eenen kant staan de nu nog Vlaamsch sprekende
gewesten, die, blijkens de toponymie, sedert de tweede helft der IV e eeuw
eene dichte en in overgroote meerderheid Salisch-Frankische bevolking
opleveren. De Zuidelijke en Westelijke grenzen van dat gebied worden
door de oude Sil va carbonaria, de Leie en de Canche bepaald ('). Ten
Zuiden en ten Westen van deze grenzen beginnen de Frankische win(i) VAN HELTEN, Die altostniederfrdnkischen Psalmenfragmente, die Lipsius'schen
Glossen and die altsi fruittel frarakischen, Psalmenfragmente. Groningen, 1902. -P TACK, Proeve van Oudnederfrankische Grammatica . Gent, 1897; enz.
(2) KURTH, Frontière linguistique, I, blz. 544 , 55o en passim.
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gewesten, waar de Franken heerschers zijn geweest, maar waar ze nooit
de meerderheid noch zelfs een aanzienlijk gedeelte der bevolking uitgemaakt hebben. Dat in Vlaanderen en Brabant, waar de bevolking zuiver
Frankisch was, en in Frankrijk waar de Franken van het begin af
slechts dun gezaaid waren en spoedig in de Romaansche meerderheid
moesten opgaan, de taaltoestanden dezelfde zouden geweest zijn is niet
aan te nemen en is a priori onwaarschijnlijk. De brokken van de Salisch-Frankische taal, door D ' ARBOIS DE JUBAINVILLE in zijne Etudes sur
la lang ue des Francs a 1'époque mérovingienne (Paris, 1900) verzameld, vormen een kostbaar materiaal voor de kennis van het Outlgermaansch en bepaaldelijk van de Frankische dialecten, Maar rechtstreeks
zijn deze bouwsteenen voor het Oudnederlandsch niet te bezigen. Als wij
deze eigennamen en glossen met alle philologische voorzichtigheid in
hun vermoedelijken Germaanschen vorm herstellen, dan blijven ze nog
sporen dragen van de Romaansche en Keltische omgeving, waarin zij
onstaan zijn. Ze leveren ons een beeld op van het Frankisch dat in
de Frankische legers, aan de hoven van Parijs, Metz of Tours gesproken werd; maar dat Frankisch is evenmin zuiver gebleven als b. v.
het Turksch te Constantinopel : evenals dit is het in meerdere of mindere
mate een Mischsprache geworden. Hierbij is nog in aanmerking te
nemen dat de zeer bonte omgeving van de Frankische vorsten niet alleen
uit Franken en Romanen bestond, maar ook krijgsknechten en gelukzoekers uit alle Germaansche stammen telde. Een duidelijk bewijs dat
Salisch-Frankisch (uit Frankrijk) en Nederlandsch twee zijn, levert de
verhandeling van ScI1wEISTHAL, Une loi phonétique de la langue des
Francs saliens (Mém. couronnés et autres mém. publiés par 1'Acad. roy.
de Belgique, in-8°, vol. XLIII). Uit het door hem onderzochte materiaal
maakt de schrijver op dat liet Salisch-Frankisch de groep nd regelmatig
tot nn ontwikkelt. Welnu, het Middel- en Nieuwnederlandsch weten van
zulk eene klankwet niets ; de enkele voorbeelden van nn uit ad in
het Nederlandsch zijn gemakkelijk te verklaren uitzonderingen.
Mijne studie van het OudnederLindsch is hoofdzakelijk tot de INe
en X eeuw beperkt. Als bronnen dienen persoonsnamen, plaatsnamen en
enkele glossen uit Gentsche oorkonden. De keuze van het voornoemde
materiaal voldoet aan de boven gestelde eischen volkomen. De streek
is door en door Nederlandsch, de stukken die ik gebruikte behooren
tot de oudste in België en zij sluiten zich natuurlijk aan bij de Middelnederlandsche oorkonden die van de XIII e eeuw af, in onafgebroken reeks,
liet Gentsch taalgebruik laten volgen. Daarbij kan ik nog voegen dat
voor de beoordeeling der plaatsnamen eenige kennis van de streek vereischt is, eerre bevoegdheid die mij, als geboren Gentenaar, natuurlijk
niet ontbreekt.
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De onderzochte oorkonden, meest vare het S t-Pieters- en het S t-Baafsklooster te Gent afkomstig, zijn voor een deel in het oorspronkelijke
en voor een deel in afschriften bewaard. Alleen datgene, wat ongetwijfeld door handen der IX° of Xe eeuw geschreven voor ons ligt, is
voor mijn doel benuttigd. Alles wat later dan het jaar 1000 geschreven
is, moge het op oudere teksten berusten of niet, valt buiten mijne beschouwing. Het spreekt van zelf dat ik bij gelegenheid, als indirecte
getuigenissen, ook teksten der XIe eeuw of later inroep; maar voor de
kennis van het Oudnederlandsch der X e eeuw steun ik alleen op hetgeen
van de Xe eeuw zelve afkomstig is en heden ten dage nog te lezen is.
Onze bronnen zijn uitsluitend in het Latijn gesteld. De latinisatie
van persoonsnamen en tot op zekere hoogte van plaatsnamen is, gelijk
het van zelf spreekt, Bene zeer wezenlijke hindernis bij de interpretatie
der bouwstoffen. Maar zij is de eenige niet.. Allerlei invloeden spelen
bij het neerschrijven van eigennamen cene rol. Voor een deel werken
de scribenten onzer oorkonden naar Merowingische modellen; in lateren
tijd herkent men den invloed van de hervormde schrijfschool onder Karel
den Groote. De monniken van de Gentsche kloosters zijn niet allen
Vlamingen geweest. Vermoedelijk waren onder ben Romanen aanwezig;
een Hoogduitscher was zeker abt Eginhardus of Zinhart, die van af
815 aan het hoofd van beide abdijen stond. Het St. Pietersklooster onderhield betrekkingen met Engeland. Romaansch, Hoogduitsch, Angelsaksisch hebben dus, of kunnen op ons Oudnederlandsch materiaal invloed
geoefend hebben. Hoe zullen we dan in liet monnikenlatijn al deze verschillende elementen weten te onderscheiden ? Laten wij ons misschien
niet door schijn bedriegen en moet de taak om den Oudnederlandschen
knoop te ontwarren niet als hopeloos opgegeven worden?
Wat het Hoogduitsch betreft, is de tegenwerping gemakkelijk te
weerleggen. Tot op (len huldigen dag is de onderscheiding tusschen
telluis en media de toetssteen om een Hoogduitscher aan het licht te
brengen. Daar onze teksten, op meer dan 1500 onderzochte woorden,
slechts twee voorbeelden van p voor b opleveren, kan men met een gerust
geweten het percentage van Duitsche vormen dicht hij nul schatten.
Meer aandacht verdient het Romaansch element.
De St -Pietersabdij behoorde tot het bisdom Noyon; S t-Baafs (aan
den overkant der Schelde, die de grens uitmaakte) tot Kamerijk. De
stichting van beide abdijen gaat terug tot den H. Amandus, een Aquitaniër. Vlaanderen is van de oudste tijden af tot in de XVI e eeuw
deel blijven uitmaken van Neustrië, van. de Francia occidentalis, d.
w. z. van liet land dat nu Frankrijk heet. Welke ook de lotgevallen
van andere gewesten mogen geweest zijn, bij al de verdeelingen en
splitsingen van liet Frankische rijk onder zijn verschillende vorsten,
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was Vlaanderen immer in eenzelfde deel met Noord-Frankrijk begrepen. Dit alles laat vermoeden hoe machtig de invloed uit het Zuiden
moet geweest zijn en feitelijk is die invloed ook in de namen te onderkennen. Zekere naamvormen dragen duidelijke sporen van Romaansche uitspraak. Vele, die in Vlaanderen gevonden worden, zijn volgens
FbRSTEMANN specifisch „ Westfr^inkisch «, d. w. z. ze komen vooral of
uitsluitend in Merowingische bronnen voor. Eigenaardigheden van de
Fransche klankleer, zooals b. v. overgang van - ar j - tot air- (lat. variu fr. vair; area fr. aire), zijn in het namenmateriaal van Vlaanderen
vertegenwoordigd, alhoewel ze op onzen bodem volkomen vreemd zijn.
Ik meen evenwel dat liet ziften dezer vreemde bestanddeelen niet al te
moeilijk zal uitvallen, waar de regels eerier strenge critiek nauwkeurig
in acht genomen worden. Elke klankwijziging die eenigszins verdacht
voorkomt moet aan de ongetwijfeld Oudnederlandsche plaatsnamen eensdeels en aan het Middelnederlandsch anderdeels getoetst worden. Bij
onze niet onaanzienlijke kennis van het vulgair Latijn en vroeg Romaansch
zal in de meeste gevallen de beslissing niet twijfelachtig zijn.
Lastiger is de taak van hem, die verschillende Oudgermaansche
dialecten'van elkander moet scheiden. De Hoogduitsche kenmerken zijn
duidelijk genoeg en, zooals boven opgemerkt, komen ze voor het Oudnederlandsch zoo goed als niet in aanmerking. Met de overige Germaansche talen is liet anders gesteld. Men pleegt in de Nederlandsche
spraakkunst Frankische, Saksische, Friesche elementen te onderscheiden
en de thans gebruikte dialecten worden meest ingedeeld in zuiver Frankische, Friesch-Frankische, Saksisch-Frankisch, enz., tongvallen. Wat
Vlaanderen betreft, wordt meestal aangenomen dat een deel van het
Westvlaamsch, het kustgebied, Friesch-Frankisch is, terwijl de streek
om Ieperen en Poperinge Saksisch-Frankisch zou zijn. Tegenover deze
zoo scherpe indeeling der dialecten is eene zekere skepsis geoorloofd.
Wat het Oudnederlandsch betreft, ik heb mij zooveel mogelijk van het
gebruik van zulke etiketjes onthouden Het taalgoed dat de Gentsche
oorkonden oplevert draagt, zooals te verwachten is, een Frankisch
karakter. Nochtans vindt men ook sporen van niet-Frankisch Germaansch. Deze eigenaardigheden noem ik, hoe ongegrond de benaming ook
moge wezen, ingivaeonismen. Verder gaan en voor elk verschijnsel
apaart een Frieschen, Saksischen of Angelsaksischen oorsprong trachten
aan te wijzen scheen mij overbodig en gevaarlijk. Het laatste woord
over de Nederlandsche dialectologie in de middeleeuwen is bij verre
niet gezegd ('). Wat ik hier lever is slechts een bijdrage tot de kennis
(i) Zie onder meer J. J ACOBS, Vergelijkende Klank- en Vormleer der Middelvlaamsche dialecten; Gent, I9II, blz. YIIi vlg., 333 vlg.
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van een klein Oudnederlandsch gebied. Feiten zijn het die ik tracht bij te
brengen, niet nieuwe argumenten voor theoriën, hoe eerbiedwaardig ook.
Het zal bij enkele lezers misschien verbazing wekken in de volgende
bladzijden slechts weinige sporen te vinden van vroegere studiën op . het
gebied der Oudnederlandsclle namenkunde. Ik heb bier vooral in het
oog bijdragen als die van GALLÉE, Oud-Noordholland y ch taaleigen
in het - Cartularium Fgmun lense (Tijdschrift voor Ndl. taal en letterk.
XXIII [1004], 102-152), en de talrijke artikelen van DASSONVILLE
(ADZO) in liet Belfort (Philologi sche Bijdragen, bijblad van het Belfort
jaargangen 1893 en 1894) en den Biekorf, deelen IV, V, XIX, XX,
XXI), van LINDEMANS, (Uandelien van het tweede Vlaamsch Philologencongres, 1913, blz. 108-205), enz. Schrijver dezes is door de omstandigheden van den oorlog met boven aangehaalde studiën eerst bekend
geworden nadat een groot stuk van zijn eigen arbeid zoo goed als
voltooid was (9. Zoodat hij onafhankelijk van DASSONVILLE tot conclusiën gekomen is, voor welke aan dezen geleerde de prioriteit toekomt.
Dat is overal, waar het doenlijk was, aangeduid, maar voor mogelijke
verzuimen ben ik gaarne tot excuses bereid. Aan bovengenoemde onderzoekers, evenals aan vele anderen op dit gebied, verwijt ik echter
een zeker gemis, zoo niet aan critiek, dan toch aan omzichtigheid bij
het trekken van conclusion, alsook een gebrek aan diepte in het philologisch onderzoek der bronnen. Of ik in de volgende bladzijden heter
geslaagd ben laat ik aan den lezer over te oordoelen. Overigens heeft
GALLEE zich met een Friesch-Hollandsch dialect bezig gehouden, waarin
hij vooral Friesche eigenaardigheden heeft gezocht. Zijn standpunt is
dus loodrecht in tegenstelling met het mijne. De door DASSONVILLE onderzochte charters van Sint-Bertin leveren kostbaar materiaal op voor
het Oudnederlandsch. Ongelukkiglijk bezitten wij de origineelen niet
meer, wat de waarde der conclusion sterk vermindert. De studie der
Gentsche bronnen is dus bij verre niet overbodig.

§ 2. De bronnen.
I. De oorkonden der S t-Pietersabdij te Gent heeft VAN LOKEREN
uitgegeven onder den titel Chartes et documents de l'abbaye de SaintPierre. Voor ons doel komen in aanmerking 11rs 10, 11, 17, :0, 23, 27,
28, 36, 51, 60, 63, 64, 66, 68, 72, 76, 77, 79, 81, 82, 85 van zijne
verzameling. Al deze stukken zijn door mij op het origineel nagezien,
veelal met de vfiendelijke hulp van den heer SCHOORMAN, bewaarder
(i) Andere, zooals CARNOY, Mallum, zijn van den beginne af gebezigd geworden.
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van het Staatsarchief te Gent, en van andere ambtenaren van hetzelfde
archief, wien ik hier mijne diepgevoelde erkentelijkheid betuig. Al wie
zich met de uitgaven van VAN LOKEREN heeft beziggehouden kent zijne
slordigheid. De lees- en drukfouten in de namen uit de aangehaalde stukken
beloopen ruim een honderd Wordt dus naar het werk van VAN LOKEREN
verwezen, dan is dat enkel voor liet gemak van liet naslaan. Eenig
gezag heb ik aan zijn arbeid daardoor niet willen toekennen.
Een aantal stukken, dool VAN LOKEREN opgegeven als zijnde origineelen uit de X e eeuw, zijn feitelijk afschriften uit de M e eeuw of
later. Dit verklaart waarom zij door° mij weggelaten zijn. De datums,
die ik voor elk stuk opgeef, houden rekening met de verbeteringen
door VAN DER KIND1 RE (B. C. H., 1898, blz. 457, n. 2) aan de dateeringen
van VAN LOKEREN aangebracht.
2. Onder den titel Liber traditionurn sancti Petri Blandiniensis
heeft FAYEN verschillende teksten uitgegeven die betrekking hebben op
de St-Pietersabdij . Twee vooral komen voor ons in aanmerking. De
voornaamste is het eigenlijke boek der schenkingen, dagteekenende uit
de XIe eeuw, dat volledig bewaard is. Hiernaast komt een fragment
van de Xe eeuw, dat ook deel heeft uitgemaakt van een ouder Liber
traditionum. De redactie van den Liber traditionurn uit de XI° eeuw
komt doorgaans woordelijk overeen met die van het fragment, zoodat
er geen twijfel bestaat of de jongere tekst een afschrift van den ouderen
is. Maar het afschrift is niet letterlijk ; niet alleen neemt de jongere
bewerker de vrijheid om liet latijn van zijn voorzaat te verbeteren, wat
over 't algemeen niet overbodig is; maar vele namen, inzonderheid plaatsnamen geeft hij onder veranderden en wel verjongden vol in terug. Dit
vooral is leerrijk, te meer daar het fragmentu,n Blandiniense buitengewoon rijk is aan plaatsnamen
Ee ri e collatie van den zeer zorgvuldig bewerkten tekst van FAYEN heb
ik niet meenen te moeten ondernemen. In enkele gevallen heb ik liet lis.
nagezien en bier of daar eene andere lezing dan de zijne aangenomen (i*).
— Het hoeft niet gezegd dat de oudere uitgaven van den Liber Traditionum
en van het fragment door VAN DE PUTTE, die O. a. bij VAN LOKEREN
afgedrukt staan, door liet werk van FAYEN waardeloos geworden zijn.
De Liber traditionum en het frak mentum Blandiniense geven
meestal oudere oorkonden weer. Door middel van de Anna/es Bl and inienses (uitgave L. BETI-IMANN Mon. Germ. Hist., S. S., V) en van andere
teksten heeft FAYEN bij elke schenking een dikwijls twijfelachtigen datum
(i) Het boek van FAYEN verdient als uitgave allen lof; waar de schrijver
echter toponymische verklaringen waagt, verraadt hij zijne onervarenheid op het
gebied, vooral der Vlaamsche toponymie.
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gevoegd. Deze dateeringen zijn door mij onder beneficie van inventaris
overgenomen. Zij hebben natuurlijk slechts betrekkelijke waarde.
3. Een aantal stukken die VAN LOKEREN niet gekend heeft, of
waarvan hij slechts minderwaardige afschriften bezat, zijn uitgegeven
door DESMAREZ, PIRENNE (Album beige de diplomatique), REUSENS (in
de Analectes), LOT(Les derniers Carolingiens), DUVIVIER (zie lijst der
verkortingen). Voor deze heb ik gedrukte teksten gebezigd, uitgenomen
waar het tegenovergestelde uitdrukkelijk vermeld wordt.
4. Het handschrift n r 224 der Gentsche Bibliotheek (IXe en Xe
eeuw) omvat het leven van den H. Amandus ( Vita A mandi', VAN
DER ESSEN, Etude sur les Vitae des saints Méi ovingiens, blz. 341342); eerre Suppletio quae addita est libello vitae s. Amandi; Argumentu rn quo tempore beatus Amandus vel natus vel def unctus fuerit;
het Testament van den H Amandus ; Noticia brevis de , f undatione
Blandiniensis monasterii; en eenige andere korte stukken betreffende
den H. Amandus. Het levert slechts weinige gegevens voor het Oudnederlandsch. Al de door mij aangehaalde Plaatsen heb ik in het handschrift zelf nagezien.
5. De oorkonden van het S t -Baafskloostèr zijn door SERRURE verzameld in zijn onafgewerkt gebleven Cartulaire de Saint Bavon a Gand,
dat zonder titel en zonder omslag tusschen 1830 en 1840 verscheen. De
nrs 3 tot 9, origineelen van de IX e en X e eeuw, zijn door mij gebezigd.
De lezingen van SERRURE, zooals ik mij er van kon overtuigen, zijn veel
betrouwbaarder dan die van VAN LOKEREN; nochtans heb ik voor alle
eigennamen de oorspronkelijke teksten nagezien ( i ). De hier ter sprake
komende stukken zijn meermaals uitgegeven, b. v in HALPHEN, Recueil
des actes de Lothaire et de Louis V, rois de France. Paris, 1908 ;
in de Mon. Germ. Hist., Diplomata ; en elders nog. Wie het werk
van SERRURE niet bij de hand heeft zal ze aldaar gemakkelijk terugvinden, door onder de opgegeven datums te zoeken.
6. Eene acte van 745 (schenking door een priester Felix aan de
abdij van den H. Bertinus te S t Omaars), door PIRENNE uitgegeven in
bet Album beige de diplomatique, Pl. I, is volgens hem een « original simulé... exécuté au X e siècle «. Een andere tekst, naar het oude
afschrift (XII e eeuw) van het cartularium van FOLQUINUS (in de X e eeuw
vervaardigd) staat hij GUÉRARD, Cartulaire de S. Berlin, blz. 53 en
vlg. Deze zou naar PIRENNE meer aanspraak op echtheid hebben dan het
valsche origineel. Het onderzoek der namen bevestigt de zienswijze van
(I) Eene dankbare hulde moet ik hier brengen aan den Z. Eerw. H. Kannunik VAN DEN GHEYN, archivaris van het Bisdom en Eerw. H. CELIS, die mij
met de grootste welwillendheid lieten gebruik maken van de stukken van het
archief der St -Baafshoofdkerk te Gent.
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den Gentschen historicus. Verschillende naamvormen zijn alleen verstaanbaar als men ze met de varianten in het afschrift van GUÉRARD vergelijkt. Het stuk is dus wel als een afschrift van de h e eeuw te beschouwen, maar de gegevens die het verstrekt zijn met voorzichtigheid
te gebruiken (a ) .
Buiten deze teksten die het leeuwenaandeel in mijn onderzoek namen, werden ook de zeer weinige Merowingische teksten, welke in België
ontstaan zijn, door mij onderzocht. Zoo de Vita antiquissima S. Lamberti, uitgegeven door DEMARTEJ (La vie la plus ancienne de S. Lambert); de lezingen heb ik gecontroleerd met die van KRUSCH, M. G. H.,
Scr. rer. Merov., 353-384; de Vita Geretrudis (Mon Germ. Histor.,
Scr. rer. Merov., II, 447 vlg.); de Vita Trudonis auctore Donate (aldaar
VI, 273 vlg., voorzoover de tekst berust op den Bruxellensis 3236, uit
de X e eeuw). Ook werd hier en daar een voorbeeld aangehaald uit de
Vita Eligii (M. G. H., Scr. rer. Mer•ov., IV, 664 vlg.), Maar deze
teksten leveren slechts weinig bruikbaar materiaal op. Voor andere
bronnen, zie men de lijst der verkortingen.
De persoons- en plaatsnamen uit de werken van VAN LOKEREN en
door Fi RSThMANN in zijn A ltdeutsches Namenbuch
afgedrukt. Natuurlijk heeft hij de onjuiste lezingen van beiden zonder
argwaan overgenomen en de aanleg van zijn werk bracht het niet mee
dat hij zich speciaal op het Oudnederlandsch toelegde. Ook maakt hij in
vele gevallen geen onderscheid tusschen origineelen en afschriften. Het
Cartulaire de saint Bavon van SERRURE schijnt men in Duitschland
weinig gekend te hebben, daar de stukken die er in voorkomen altijd
naar andere uitgaven aangehaald worden en voor een deel geheel onvermeld blijven. De derde uitgaaf van F6RSTEMANN ' s tweede deel (Ortsnamen) door JELLINGHAUS (1913-191 6) is zorgvuldiger bewerkt en, vooral
wat de plaatsnamen uit België betreft, veel vollediger dan de vroegere
druk, dank zij de medewerking van den heer POTTMEYEB, van Antwerpen,
die zijne eigen verzamelingen aan JELLINGHAUS afstond Nochtans geeft
het werk van JELLINGHAUS blijken genoeg van de onkunde en liet onverstand, die zoovele Hoogduitschers kenmerken, zoodra zij zich met
Nederlandsch bemoeien (°'). Zijne inlichtingen moeten dus altijd gecontroleerd worden. Waar dus naar FORSTEMANN of FORSTEMANN-JELLINGHAUS
verwezen wordt, beteekent zulks volstrekt niet dat ik eenig gezag aan
deze werken zou toekennen.

VAN DE PUTTE zijn

(i) Zie J. MANSION, De namen in de schenking van priester Felix, ao 745. Versa
en Meded. Vla. Acad., 192o, 732-734.
(2) Hoeveel zou b. v. de Mittelniederinndische Grammatik van den uitstekenden
kenner van het Mndl., J. FRANCK, er niet bij gewonnen hebben, als de man zijn
Duitschen bril van tijd tot tijd op zij had gelegd !

10

OUD-GENTSCHE NAMENKUNDE

De uiterlijke vorm der meegedeelde namen is door mij natuurlijk
geëerbiedigd. Nochtans heb ik gemeend, in aansluiting met FAYEN en
andere uitgevers, de iv en j voor uu en i te mogen gebruiken, waar
deze teekens blijkbaar de waarde van i v en j hebben en ook eigennamen met hoofdletters te mogen schrijven, zelfs daar, waar het oorspronkelijke eerre kleine letter heeft. Waar het zijn nut heeft de spelling van liet origineel zoo getrouw mogelijk weer te geven, dan geschiedt dat ook met de uiterste nauwgezetheid.
Verkortingen.
(Tevens lijst van bronnen )

abl . = ablatief.
acc. = accusatief.
van DASSONVILLE
in den Biekor f .
ags. = Angelsaksisch'.
Ags. Chronijk, i ie B. THORPE, Ags.

ADZO = deknaam

Chronicle.

Ahd Gloss. = Die althochdt utschen
Glossen gesammelt and bearbeitet
von E STEINMEYER and E. SIEVERS,
IV deelen. Berlin, 1879-1898.
Anal. Boll. = Analecta Bollandiana
Brux.
Analectes = A nalectes pour servir
a l'histoire ecclésiastiqu,! de la
Belgique. Louvain, 1864 en vlg.
Vooral gebezigd : t. XXIV (1803v,
blz. 171 en vlg. (actewaarhij, a°960,
door Arnulf I aan het S. Pieters klooster te Gent, Crombrugge, Asper, enz. geschonken worden. Uitgave van het oorspronkel ij k diploma
door REUSENS); t. NNIV (1893),
blz 176 vlg (Diploma van Lotharius
van Frankrijk voor bet S Pieters klooster, a° 907, uitgegeven naar
het origineel door REUSENS).
Ann. Bland. = A nnales Blandinienses in M. G. H., S. S., V, uitgegeven door L. BETHMANN,

a° = in het jaar, in de jaren.
D ' ARBOIS, Etudes = H. D ' ARBOIS DE
JUBAINVILLE, .L'tudes sur la longue de; Francs a l'époque mérovingienne. Paris, Bouillon,1900.

arr. = arrondissement
ASS. = Acta Sanctorum collegit Bol
-landus,1643

vlg.

B B. = Beitrdge Tur

Kunde der

indogernzanischen Sprachen, her-

ausgegeben von A. BEZZENBERGER.
Gottingen.
B C H. = Bulletin (Compte rendu)
de la Commission royale d'Histoire. Daarin jaargang 1896, blz.
219 vlg. uitgave door G. DES MAREZ van een diploma van Arnulf I
voor de St-Pietersabdij te Gent,
waardoor aan deze goederen teruggegeven worden (a° 941). Hetzelfde stuk met verbeteringen en facsimile in PIRENNE, A lb. dipl.,

Pl. II en III.
BEDA HZst. eccl -= BEDA, Historia

ecclesiastica genus Anglorum, in
GREIN- WiiLKER, Bibliothekder ags.
Prosa, Bd. IV. Leipzig, 1899.

bet. = beteekent, beteekenis.
Biekorf = Biekorf, dat is een leeren leesblad.. Brugge, 1889 vlg.

VERKORTINGEN

BRAUNE = W. BRAUNE, A 1 thoch-

deutsche Grammatik, 3. and 4.

Auflage. Halle, 1911.
BRUCKNER, Spr. d. Lang ob. = W.
BRUCKNER, Die Sprache der Lan-

gobarden (Quellen and Forsehun-

gen..., Heft 75). Strassburg, 1895.
BRUGMANN, Gru n d r. 2 = K. BRUG
and B. DELBRiiCK, Grundriss-MAN

der vergleichenden Grammatik
der indogermanischen Sprachen,

2. Bearbeitung. Strassburg, 1897
vlg.
BRUNOT, !list. 1. franc. = BRUNOT,

Histoire de la langue francaise.

Paris, 1905 suiv.
Bl LBRING, Ae. Elem. _= K. B uLBRING, Altenglisches Elementar-

buch. Heidelberg, 1902.
ca. = omstreeks het jaar.
CARNOY, Mallum = A. CARNOY, Le
u mallum u dans la toponymie
beige (extrait des Mélanges CH.
MOELLER).

Louvain, 1914.

cf. . = zie.
CLEASBY-VIGFUSSON = R. CLEASBY
G. VIGFUSSON, A n Icelandic-En-

glish Dictionary. Oxford, 1874.
en VERVLIET = Idioticon
van het Antwerpsch dialect door
P. J. CORNELISSEN en J. B. VER-

CORNELISSEN

VLIET.

Gent, 1899-1906.

dat. = datief.

de. -- deensch.
Bo = DE Bo, tiVestvlaamsch
Idioticon, heruitgegeven door
J. SAMYN. Gent, 1892.
DEFLOU = K. DEFLOU, Woordenboek
DE

der Toponymie van Westelijk
Vlaanderen ..., I e deel (Aa -Bezuy-

derbeke). Gent, Sifter, 1914 (uitg.
der Kon. Vla. Acad.).
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DEMARTEAU, Vita antiq. Lambert =
J. DEMARTEAU, La vie la plus an

cienne de S, Lambert écrite par un
contemporain (Société des biblio-

philes liégeois, n° 30). Liège, 1890.
DE POTTER, 1 e , 2 e , 30, 4e , 5 e r
F. DE POTTER en J. BROECKAERT,

Geschiedenis van de gemeenten
der provincie Oost- Vlaanderen,
1°,2 e , 3 e , 4 e , 5 e reeks. Gent,186 i vlg.
n'Hoop — F. H. n'Hoop , Recueil des
chartes du prieuré de s. Berlin a
Poperinghe et de ses dépendances
à Bas- Warneton et a Couckelaere.
Bruges, 1870. Daarin B r 1 : Schenking aan de abdij van den H. Bertinus te S. Omaars gedaan door
priester Felix, a° 745, naar een
afschrift der Xe eeuw, zie PIRENNE,
Album de diplomatique, Pl. I.
diss. = proefschrift.
du = Duitsch.
I u CANGE = Du CANGE, Glossarium
ad scriptores mediae et ir finzae
latinitatis.
DUVIVIER, A ctes, I, II = Ch. DUVIVIER, Actes et documents anciens
interessant la Belgique [1 e série],
Bruxelles, 1898; nouv. série, ib ,
1903. Daarin I, blz. 833 vlg
Schenking aan de S. Pietersabdij
door Eilbodo en Imrna, a° 975,
(uitgave naar het orig.).
DUVIVIER, Recherches = CH. DUVIVIER, Recherches sur le Hainaut
ancien, du VIIe au X I siècle
Bruxelles, 1865.
eng. ^ Engelsch.
ESSEN = Zie VAN DER ESSEN.
FALK-TORP = H. S FALK U. A. ToRP,

Noril'egisches-Ddnisches etymologisches Wiirterbuch. Heidelberg,
1910-1911.
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A. FAYEN, Liber traditionum S. Petri Blandiniensis. Livre
des donations faites a l'ahbaye de
Saint-Pierre à Gand (Cartulaire de
la ville de Gand, 2e série : Chartes et documents, t. I.). Gand
Meyer-Van Loo, 1906. Zie ook :
frg. Bland. en Trad. Biancl.; vgl.
blz. 7.
fern. = femininum, vrouwelijk.
FICK, P, IP, III = A. FICK, Ver
gleichendes Wiirterbuch der indogernnanischen Sprachen, 4. Auflage. Gottingen, 1890-1909.
f° = folio.
F6RST. 2 = E. F(RSTEMANN, Altdeutsches Namenbuch, I Band : Personennamen, 2. Auflage. Bonn,
1900.
F6RST 3-JELL., I, II = E. F(iRSTEMANN.,
A ltdeutsches Namenbuch, II. Band
Orts- u. sonstige geographische
Namen, 3. Auflage, lierausg von
H. JELLINGHAUS, I. u. II. Hhilfte.
Bonn, 1913-1916.
fr. = Fransch.
FRANCK 2 = J. FRANCK, Mittelniederldndische Gram:natik, 2. Auflage.
Leipzig, 1910.
Frek. = I)ie Frekenhorster Heherolle
(uitgegeven o. a door GALLÉE,
Altsdchsische Sprachdenkmdler.
Leiden, 1894)
frg. Bland. = fragrnentum Blandiniense, d. i. de oudste tekst (fragment du xe siècle), door FAYEN
(zie FAYEN) uitgegeven (vgl. blz.7).
frie. = Friesch.
FRIS, Bibl. = V. FRIS, Bibliographie de l'histoire de Gand, jus qu'à la lin du xVe siècle. Gand,
1907 (Publication de la Société

FAYEN =

d'histoire et d'archéologie de Gand,
n° 2).
GALLÉE, A s. Gr. 2 = J. H. GALLÉE,
Altsdchsische Grammatik, 2. Auflage. Halle, 1910.
G ALLÉE, Vorstud. — J. H. GALLEE,
Vorstudien Tur einem ,Altniederdeutschen Worterbuche. Leiden,
1903).
gen. = genitief.
germ. = Germaansch.
gl. = glosse.
got. = Gotisch.
gr. = Grieksch.
Greg. Tur. = Gregorius van Tours,
Historia Francoruni.
GRAFF, I-VI = GRAFF, Althochdeutscher SprachschatT, Teil I-VI.
Berlin, 1834-1842.
GRIMM, D. Gr., I-IV2 = J. GRIMM,
Deutsche Grammatik, Teil I-IV,
2. Auflage, neuer Abdruck. Berlin,
1870-1898.
Grundr, der germ. Ph., I-III2 =
Grundriss der germanischen Philologie,herausgegeben von H. PAUL
2. Auflage, Teil I-III. Strassburg,
1901-1909 (Een deel hiervan is
reeds in 3e" druk verschenen, zie
KLUGE, Ur"germ . )
GUERARD, Car tul. de s. Bertin =
GUERARD, Cartulaire de l'abhaye
de s. Bertin. Paris, 1840.
HAIGNERÉ, Charles =- D. HAIGNEIÉ,
Les (hartes de s. Berlin, 4 vol.
St-Omer, 1886-1899.
hd. = Hoogduitsch.
HEYNE, Andd. Eigennamen =
M. HEYNE, Altniederdeutsche
Eigennamen, aus dem 9. bis 11.
Jahrhundert. Halle, 1867.
hl. = heilige.
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hs. = handschrift.
HOLDER,

I-III = A.

KLUGE, Urgerm.=F. KLUGE, UrgerHOLDER, Alt -

cel tischer Sprachs chatT , 'feil I-III.

Leipzig, 1891 vlg.
HOLTHAUSEN, As. Elem. =

F.

HOLT

A ltsdchsisches Elementar--HAUSEN,
buch. Heidelberg, 1900.
ibid. = aldaar
idg. --- Indogermaansch.
IF. of Idg. Forsch = Indogermanische Forschungen. Leipzig,
1.892 vlg.
I. F. Anz. = AnTeiger f iir indogermanische Sprach and Altertumskunde. Beiblatt zu den Idg.

Forsch.
IJsl. = Oud -IJslandsch (OudwestNoorsch).
JACOBS, Klank- en Vormleer, I =
J. JACOBS, Vergelijkende Klanken Vormleer der Middelvlaamsche dialecten. Gent, 1911 (uitgave der Kon. Vla. Acad.).
JOURDAIN et VAN STALLE, Dict. encycl. = JOURDAIN & VAN STALLE,
I)ictionnaire encyclopédique de
géographie historique du royaume de Belgique, 2 vol. Bruxelles

(1896).
KALBOW, Germ. Personennamen =
W. KALBOW, Die germanischen

Personennamen des A It fran1 us.
Heldenepos. Halle, 1913.
kelt. = Keltisch.
KINDERE = zie VAN DER KINDERE .
KLUGE, Etym. Wdrterb. 7 —F KLUGE,
Etymologisches l4'orterbuch der
deutschen Sprache. 7. Auflage.

Strassburg, 1910.
F. KLUGE, Nominale Stammbildungslehre der
Altgerm. Dialekte, 2. Auflage.

KLUGE, Stammb. 2 =

Halle, 1899.

manisch, Vorgeschichte der Altgerman.Dialekte. Strassburg,1913
(3 e druk van den Grundr. d. Germ.

Ph.).
KOGEL, Keron. Gloss. = R. KOGEL,
Das Keronische Glossar. Ilalle,

1879.
KURTH, Front.,

I II = G.

KURTH,

La Frontière linguistique en Belgique et dans le nord de la France, 2 vol. , 1895-1898 (Mém. couron-

nés et autres mémoires de l'Acad.
roy. de Belgique, in-8 0 , t. xLvm).
lat. = Latijn, Latijnsch.
LK. _= zie V. LK.
locat. = locativus (d. w. z. naamval
[ablat. in het lat,, dat. in de germ.
talen] die de plaats aanduidt).
LONGNON, Poiypt. Irmin. = A. LONGNON, Polyp

yque de I'abbaye de
s. Germain des prés... au temps

de l'abbé Irminon, t. I-II. Paris,
1886-1895.
LONGNON Pagi _ A. LONGNON, Les
Pagi de la Gaule (Bibliothèque
de l'Ecole des Hautes-Études, fase.
2, 3 et 1 1) .
meng. = Middelengelsch.
MEYER -LU13KE, Gr. comp. lang. rom.
= W. MEYER-L1BKE, Gramrnaire
comparée des langues romanes,
trad. E. RAI3IOT. Paris, 1890 suiv.
MEYER -LuBKE, Roman(ische) Namenst( udien). Sitzungsberichte d.

Akademie Wiss. Wien philos histor.
Klasse, 149. Bd. (1905).
M. G. H. = Monumenta Germaniae
historica, A uct(ores) antig(uissimi);
Script(ores) reg(um) Meroving(icarum); SS (= Scriptores); Dipl(omata) reg(um).
mhd. -- Middelhoogduitsch.
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MIRAEUS, I-IV = MIRAEUS-FOPPENS,

Opera diplomatica et h .stow ica,

4 vol. Brux., 1723-1748.
mndd. = Middelnederduitscll
mndl. = Middelnederlandsch.
Ms. Gent n r 224 = Handschrift
nr 224 der boekerij der hoogeschool te Gent, van de Ix e en X°
eeuw. Het bevat : fo 1-19 Vita
A mandi (zie beneden); f° 19-22,
Suppletio quae addita est libello
vitae sancti Amandi ; fo 22-26,

Brief van Paus Martinus aan
S. Amandus; f' 26 v°-29 v°, Argurnentum quo tempore... A mandus vel natas vel defunctus sit;
f° 63 v°-65 r°, Testamenturn s.
Amandi; enz. Cf. Anal. Boll. III,

blz. 169.170,
msc. = masculinum, mannelijk.
ndd, = Netlerduilsch.
ndl = Nederlandsch.
N E. Diet. = A , New English
Dictionary on Historical Principles, edited by J. Murray, Oxford,
1888 en vlg.
neng = Nieuwengelsch,
N. G N. = Nomina geographica
Neerlandica, geschiedk undig onderzoek der ndl, aardrijkskundige
namen, uitgegeven door liet ndl
Aardrijkskundig Genootschap, deel
I-IV. Leiden, 1885-1899.
nhd. = Nieuwhoogduitsch.
nl. = namelijk.
nom. = nominatief.
Notker
PIPER) = PIPER, Die
Schril ten Notkejs u.seiner Schule,

I-III. Freiburg u. Leipzig, 18831895.

n r = nummer.
ntr. = neutrum, onzijdig.
ofr. = Oudfransch,

ofrie. = Oudfriesch.
ohd. = Oudhoogduitsch.
oier. = Oudiersch.
ondl. = Oudnederlandsch.
Oork. Holl en Zeel. _= Oorkondenboek van Holland en Zeeland,

uitgegeven vanwege de Koninklijke
Akademie der Wetenschappen.
Amsterdam, 1866 vlg.
orig. = oorspronkelijk stuk.
os. = Oudsaksisch.
Dlplomata = PARDESSUS,
Diplonnata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res
Gallo-Francicas spectantia, 2 vol.

PARDESSUS,

Paris, 1843-1849.
P. Br. Beitr. = Beitrdge T ur Ges -hichte der deutschen Sprache
and Literatur, herausgegeben von

H.

PAUL U. W. BRAUNE.

Halle.

Beitr. T. idg. Wort!.
P. PERSSON, Beitrdge Tur idg.
Wort forschung, I, II, Uppsala,

PERSSON,

1912.
Phil. Bij dr. = Philologische Bijdragen, bijblad van het Belfort.
PIOT, Cartul. Eenaeme = PIOT, Cartulaire de l'abbaye d'Eenaeme.

Bruges, 1881. (Public, de la Société d'Emulation).
Pagi = PIOT, Les pagi de la
Belgique et leurs subdivisions
pendant le moyen age. (Mém.

PIOT,

couronnés et mém. des savants
étrangers, publiés par 1'Acad. roy.
de Belgique. in-4°, t. xxxix). Bruxelles, 1879.
PIRENNE, A lb. dipl. = H. PIRENNE,
Album beige de diplomatique,

Bruxelles, 1909 Daarin : Pl. I,
Schen king van Priester Felix,
a° 745 (zie D'HooP); Pl, II-III, Diploma van Arnulf I voor de St-Pie-
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tersabdij te Gent (a° 9 1). Al de
THORPE, Ags. Chronicle — B. THOR
namen zijn door mij op het facThe Arz;lo-Saxon Chronicle,-PE,
simile nagezien.
I, II. London. 1801.
pl , plur. _ plurale, meervoud.
Tijdscllr. (voor Ndl. T. en Lett ) _
Pol. Irm. = zie onder LONGNON.
Tijdschrift voor Nederlandsche
r° _ recto.
Taal en Letterkunde. Leiden.
Russisch.
russ.
Trad. Bland = Liber traditionun2
SCHLiiTER, Linters. = W. SCHLi]TER,
s. Petri Blandiniensis, tekst van
Untersuchungen ï ur Geschichte
de XI`J eeuw en vlg Zie FAYEN
der altsdchsischen Sprache. G6ten blz. 7-8
tingen, 1892.
ug. = oorgermaansch
SCHILLER and LUBBEN _ SCHILLER U.
VAN DER ESSEN, Vitae = L VAN DER
Mittelnioderdeutsches
LiiBBEN,
ESSEN, Étude critique et litté%V' rterbuch. Bremen, 1875-1881.
rair • e Sur les Vitae des saints
SCHONFELD SCHONFELD, ti''0itermérovingiens de l'ancienne Belbuch der altgeren. Personen- , u.
gique (Univ. de Louvain, Recueil
Viilkernamen. Heidelberg, 1911.
de travaux .. des conférences d'hisSEARLE, Onornast. ags. = W. G.
toire et de philosophic, fase. 17).
SEARLE, Ononz..isticum Anglo-SaLouvain, 1007.
xonicum. Cambridge, 1897.
VAN DER KINDERE, Fortirat. territ.
SERRURE _ [C P. SERRURE], CarL. VAN DER KINDERE, Histoire
tulaire de Saint Bavon à ' and,
de la formation territoriale des
[1836-1840]. Zie hierboven blz, 8.
principautés beiges au moyen
sg ., sing. = singulars, enkelvoud
age. B. C H., 1898, blz. 257-295
SIEVERS, Ass. Gr. 3 = E. SIEVERS,
en 397-500; 1899, blz 1-195.
Angelsdchische Grarnnzatik, 3
VERDAM = E VERWIJS en J. VERDAM,
Auflage Halle, 1898.
Middelnederlandsch Woordenskr. = sanskriet.
boek. 's Graven p age, 1885 vlg.
sla y . = Slavisch.
VERDAM, Handwoord. --J. VERDAM,
SOCIN, Mhd. Narnenb. = A. SoCIN,
Middelnederlandsch HandwoorMittelhochdeutsches .TVamenbuch.
denboek, 's Graven p age (1911).
Basel, 1903.
vgl. = vergelijk.
STREITBERG, U. G. = STREITBERG,
Urgerrnanische Grammatik. Hei- rig. = (en) volgende.
Vita Amandi = Leven van den hl.
delberg, 1900.
Amandus, in Ghesquière, Acta
dit
woord.
s. v. = sub voce, d i. op
sanctorunz Belgii, IV, blz. 227
SWEET,
The
H.
SWEET, 0 E. T. =
vlg., naar f° 1-19 van Ms. Gent
Oldest English Texts. London,
Ur 224.
1885 (Early Engl. Text Society,
Vita Trudon. = l'ita Trudonis aucTV 83).
tore Donato, M. G. H , Scr. rer.
SWEET, Stud. Dict. Ags. = SWEET,
Merov . , VI, 273-293.
The Student's Dictionary of Anvla. = Vlaamsch.
glo-Saxon. Oxford, 1897.
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A. VAN LOKEREN, Charles
et documents de l'abbaye de S t
I, II. Gand,-Pier.aGnd,

V. LK. =

1868-1871.
v°- = verso.
vocat. = vocatief.
VUYLSTEKE, Rekeningen; reg.
J. VUYLSTEKE, Gentsche Stads- en

Baljuwsrekeningen, 1280-1336,

met register door A. VAN WERVEKE.
Gent, Meyer en Vijt, 1900-1908,
3 dl.
v. WIJK = Franck's etymologisch
Woordenboek der Ndl. taal,

2" druk, door D r N.
's Gravenhage, 1912.

VAN WIJK.

WALDE, Etym. Wb. lat. Sp r .- _
A. WALDE, Etymologisches Wdr-

terbuch der lateinischen Sprache,

2. Autlage. Heidelberg, 1910.
A. WAUTERS,

WAUTERS, Environs =

Histoire des environs de Bruxel
les, 3 vol. , Bruxelles, 1855.
WAUTERS, Table chronol. = A. WAUTERS, Table chronologique des
chartes et diplomes imprimés concernant l'histoire de la Belgique,

vol. I-II. Bruxelles, 1866-1868
Wb. Ndl. T. = Woordenboek der
Ndl. Taal. 's Gravenhage, 1882 vlg.
WILMANNS D. Gr. = W. WILMANNS,

Deutsche Gramrnatik, 3 dl. Stress-

burg, 1897 vlg.
WINKLER, Lijst v. Frie. namen
J. WINKLER, Lijst van Friesche
eigennamen, dl. IV. van DIJKSTRA

en BUITENRUST-HETTEMA, Frtesclt
Woordenboek. Leeuwarden, 1896
vlg.
WINKLER, Stud. in ndl. Nameuk.
= J. WINKLER, Studiën in Neder-

landsche Namenkunde. Haarlem,

1900.

WREDE, Spr. d. Ostg. =

F.

WREDE,

Die Sprache der Ostgoten (Quel-

len u. Forschungen n r 68). Strassburg, 1891.
WREDE, Spr. der Wand. = F. WREDE,
Die Sprache der Wandalen (Quellen u. Forschungen n r 59). Strassburg, 1886.
Z. f. d. A. = Zeitschrift fair deutsches Altertum and deutsche Literatur. Berlin.
Z. f. d. Ph. = Zeitschrift fur deutsche Philologie. Halle.
Z. f. d. Wforsch. = Zeitschrift fur
deutsche Wortforschung. Strass-

burg.
Z. f. rong . Ph. = Zeitschrift fur
romanische Philologie. Halle.
zwe. = Zweedsch.
De cijfers IX, X, XI, XII, tusschen rechte haakjes [ ] achter de
aanwijzing van eene bron beteekenen dat het hs. van die bron uit
de IXe , Xe eeuw is. Dus Ann.
Bland., a° 745 [XP eeuw], beteekent : uit de Annales Blandinienses
op liet jaar 745, schrift van de XIe
eeuw. Bij veelvuldig aangehaalde
teksten uit de Xe eeuw, als frg.
Bl a n d . en bij de origineelen die met
hun datum aangegeven zijn, is deze
aanwijzing als overbodig weggelaten.
Cijfers zonder andere aanwijzing
verwijzen in den regel naar bladzijden ; staat er een tweede cijfer,
dan geeft dit laatste den regel aan :
V. LK O r 11), 18, 21, beteekent :
nummer 11, blz. 18, regel 21 (hoewel in V. LK. en elders geene cijfers
in den rand staan).
Rechtstaande streepjes
... I beteekenen phonetische transcriptie.
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HOOFDSTUK I.

De Oudnederlandsche persoonsnamen
van de VII e tot de Xe eeuw.
De namen der Gentsclie bronnen van de VII e tot de X e eeuw verschaffen een bruikbaar materiaal voor de reconstructie van het Oudnederlandsch. Bij de groote moeilijkheden die met de taalkundige interpretatie
van namen verbonden zijn moet dit mijn standpunt nader verklaard en
verdedigd worden ('),
Germaansche namen zijn geen afdoende bewijs van Germaansche
nationaliteit bij de dragers dier namen (a).
Inzonderheid wat Frankrijk betreft en bepaaldelijk in de VIII e-IXe eeuw,
levert het Polyychurn van abt IRMINO (ca. 800) het duidelijk bewijs dat
de overgroote meerderheid der bevolking in de omstreken van Parijs
Germaansche benamingen droeg, hoewel hare taal toch zeker Romaansch
was. Deze benamingen zijn doorgaans behoorlijk naar de wetten der
Germaansche naamformatie samengesteld. Zonder twijfel had zich de
Romaansche bevolking tot op zekere hoogte het proces eigen gemaakt :
koppeling van twee stamalen 11'il--{-helen-, Rad-d-bod-) of, bij wijze
van verkorting, gebruik van één der twee stammen voorzien van een
der bekende uitgangen van vleinamen op -o, -To -iko, -linus, enz.
(Ad l o, LantTo, Auiko, AT Telinus). Maar deze vertrouwdheid met de
Germaansche namen bleef tot de groote lijnen van het stelsel beperkt;
gelijk LONGNON zich uitdrukt, was de « philologie « der Romanen « très
rudimentaire, fort empirique « ( 3). In zijne zeer zorgvuldige studie over
de namen van liet Polyptychurn, heeft LONGNON geene moeite om lionderden grove fouten tegen liet Germaansch taaleigen aan het licht te
brengen. Hoopen stammen komen in de Romaansche namen voor, die aan
de Germaansche talen vreemd zijn : agent- (Agentelmus), calad(Caladulfus), cels- (Celsoildis), christ- (Cr •istoinus, Cristengaudus),
Doorn- (Donanehildis), elect- (Electradus), fla y- (Flavericus), noct(Noctoinus past- (Pascuildis), prob- (Probardus), rest- (Restaldus),
salv- (Salvalindis), urs- (Ursbertus). De meeste hiervan zijn eenvoudig
(i) Over deze moeilijkheden, zie mijne bijdrage Over Namenkunde, Verse.
een Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, 1019, blz. 118-129
(2) Hierover KURTH, Frontiëre, I, 404 ; La France et les Francs dans la
langue politique de moyen age, Rev, des quest histor., LVII (1895). blz. 337-399
en de aldaar aangehaalde werken.
(3) LONGNON, Polyptyque, I, blz. 267.
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aan zuiver Romaansche namen ontleend, als Agentius, Celsus, Christianus, Flavius, Paschalis, Restitutus, Salvius, Ursus, Bij deze vreemde
stammen zijn nog onjuist gebruikte Germaansche stamenen te voegen,
welker onstaan aan een() verkeerde splitsing van tweestammige namen
te danken is : agr- (geabstraheerd van een naam als Age-ritus), alan(van Ala-nodus), alden-, aldr-, uitbreiding van aid-, andr- van and(invloed van Andreas), baldr- (cf. Baldricus), berent- (van Berentrudis?), evben- van ever-, erbed-, erben- van erp-, enz. Stammen op -al-,
-il-, -el-, in samenstellingen zijn bij Romanen niet zeldzaam : Aude!bertus, Berloinus, Blandelcarius (van lat. blandus), Bosleberta, Domleverga, Eodalboldus, Frotlebertus, Gendalbertus, 'Gaudalbertus, Landalbertus, Leudelgrimnus, Radalcarius, enz. Deze zijn uitgegaan van
vleinamen als Audilo, Benila (fem.), *Blandilo, Bosilo, enz., die echter
naar het Germaansch gebruik met hun deminutiefsuitix -il- geene nieuwe
samenstellingen konden vormen. Hier weer schiet liet Romaansch taalgevoel te kort. Soortgelijke fouten vindt men bij asleidingen van Dad°
(Daduinus) Dadilo (Datlr f redt?,), D5do (Dotboldus), Dódilo (Dodalbertus) en andere namen, die bij de Germanen nooit samengesteld voorkomen, daar zij kinderwoorden, bakernamen zijn (du. Lallnamen). Eveneens zijn valsch gevormd en als on-Germaansch te herkennen Gautselmus
(van -Gautso), I arttser • a (van LandTo), die van -To namen afgeleid zijn.
Andere -eigenaardigheden in de Germaansche naamvormen op Romaanschen bodem zijn gemakkelijk door den invloed van Romaansche
taalwetten te verklaren : zoo ontbreken in het Polvptychurn de verbindingen hl-, hi-, hu , -; verwarringen van t en d, p en b, le en g
tusscllen klinkers zija veelvuldig vertegenwoordigd; de Germaansche p
is in den anlaut regelmatig door t weergegeven, in den inlaut door d
(zelden door dh); enz.
Aan deze en meer andere teekens herkent men dus het niet Germaansch en bepaald Romaansch karakter van de in het Pol yp ychum
voorkomende namen.
Welnu, als eene verzameling van schijnbaar Germaansche namen
niettegenstaande dezen misleidenden dekmantel eene Romaansche bevolking
verraadt, dan zal Iaen gereedelijk moeten aannemen dat Germaansche
namen, door Germanen gedragen, ons wel eenigszins aangaande de taal
dier Germanen kunnen inlichten. Vlaanderen was in de vroege middeleeuwen Germaansche van taal. Wat voor Germaansch daar gesproken
werd, leeren ons voor een deel de plaatsnamen. Maar naast hunne getuigenis en als aanvulling er van, meen ik de getuigenis der persoonsnamen te mogen inroepen. En, mits de noodige omzichtigheid in acht
te nemen, is deze geenszins te verwerpen. Wel ligt over geheel het
samenmateriaal eene dikke laag Latijnsche verf; wel moet de navor-
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scher tegen honderden valstrikken oh zijne hoede zijn. Toch blijf ik
overtuigd dat de persoonsnamen in de Gentsche oorkonden, zoo ze behoorlijk bestudeerd worden, echte en onvervalsche steenen voor den
opbouw van het Oudnederlandsch opleveren.
In de volgende bladzijden is eene indeeling der Oudnederlandsche
persoonsnamen beproefd. Iedere categorie moet afzonderlijk beoordeeld
worden, daar met elkeene eigen gevaren in de interpretatie verbonden
zijn. Ook zullen deze lijsten nut opleveren doordat ze het percentage
van elke soort namen aanschouwelijk maken.

§ 1. Latijnsche namen.
Agatho, a° 989, getuige te Gent, V. LK. (n r 68), 59, 32.
Benedicta, cijnsplichtige, . frg. Bland., 128, 9.
Bonus (?) (bron van de VII e -VIII e eeuw) : presbytero nomine bono,
Vit. Amand., cap. 3, § 13 [IX° eeuw]. — De naam kan natuurlijk ook
Bono geweest zijn, wat misschien Germaansch is.
4. Desiderius, a° 988, getuige te Gent, V. LK. (n° 64), 57, 44.
5. Dominicus (bron van 892), getuige, frg. Bland., 43, 18.
6. Felix (bron van 745), presbyter te Sitdiu, PIRENNE, Alb. dipl.,
Pl. I, (D'HooP, s. Bertin, n r 1) (tweemaal) [X e eeuw].
7. Germanus (bron van 892), getuige, frg. Bland., 43, 18.
8. Gorgius, a° 941, getuige, Diploma van Arnulf, PIRENNE, A lb.
dipl., Pl. III (fout voor Georgius?)
9. Iohannus, a° 829, getuige te Gent, (S. iohannus [sic] subdiacono), V. LK. (n r 10), 18, 16.
10. Judas, a° 941-955, getuige, V. LK. (n r 17), 23, 26.
11. Lliacharius, a° 994, getuige te Doornik, V. LK. (o r 76), 64, 34.
12. Odriana, a° 988, vrouw, V. LK (n r 64 , 57, 5. — De naam
1.
2.
3.

schijnt elders niet bekend : misschien ligt hier serie versmelting voor
van A driana met een germ. Od- naam.
13. Petrus, a° 989, getuige te Gent, V. Lk. (n r 66), 59, 9.
14. Stefanus, a° 996, getuige te Gent, V. LK. (n r 79), 66, 1.
Stephanus en Stephanus calvus, a° 959, beide getuigen te Gent, V. LK.
(n r 28), 33, 12; Stephanus, a° 900, getuige te Gent, Schenking van
Arnulf, Analectes, xxiv, 174; a° 964, getuige te Gent, V. LK. (n r 36), 40, 37.
15. Susanna, a° 988, weduwe van Arnulf II van Vlaanderen, V LK
(n r 63), 56, 37 ; 57, 35.
Deze vijftien namen, die negentien personen vertegenwoordigen, laten
de geringe uitgebreidheid der Latijnsche namen in onze streken duidelijk
uitkomen. Voor een deel nog moet men met de mogelijkheid rekenen
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dat de dragers geene Vlamingen waren zoo Bonus, Felix, Macharius
(te Doornik); Susanna (dochter van Berengarius van Italië; zij heette
ook Rouala, zie VAN DER KINDEItE, B, C. H., 1899, blz. 153).

§ 2. Niet Nederlandsche namen.
A. Angelsaksische namen.

1.

A dalulfus, a° 959, getuige te Gent, V. LK.

(n r

28), 33, 11.

Adelolfus is de naam van een zoon van Boudewijn II, graaf van Vlaan-

deren, en van gravin Elftrudis, Engelsche vorstin, die blijkbaar aan haar
zoon den naam van haar grootvader, Aepelwulf, gegeven had ('). Hoewel niets in de spellingen A dalul fus, A deldl fus (Ann. Bland., a° 933
[Xh' eeuw], B. C. H., 1902, blz. 412-413 [stuk van 918, afschrift van de
XIII° eeuw]) den ags, oorsprong laat raden, is nochtans het vermoeden
gewettigd, dat de naam Adalul fus in Vlaanderen door den invloed van
het gravenhuis in zwang kwam en ten slotte dus van Engelschen oorsprong zou zijn.
2. Fridesuenda (bron van 840-877), ancilla, frg. Bland., 125, 2.
- Buiten één voorbeeld uit Oork. Holl. en Zeeland (n r 33, ca 960)
kent F6RST. 2 , 538, vijf voorbeelden van dezen naam, waarvan drie uit
V. LK. Zou de naam, die in lateren tijd veelvuldig voorkomt, niet
afkomstig zijn van dien der hl. Fi idesu-'ida (ags. Fripuswip, ca. 650735), patrones van Oxford? Dit zou door tusschenkomst van ags, zendelingen gemakkelijk te begrijpen zijn.
3. De namen Fesgerus, 4 Osgarda en 5. Osgiva vertoonen
Ingwaeonische « eigenaardigheden, die misschien van ags. oorsprong
zouden kunnen zijn. Zie hierover beneden Hoofdstuk V.
Zooals men ziet, is het gehalte aan ags. taalvormen in onze bronnen
zeer laag en vrij onzeker.
B. Hoogduitsche en Saksische namen

1. Arnulfus, a° 941, Diploma van Arnulf, B. C. H., 1896, 243,
244, 248, 251, 252 = PIRENNE, A lh. dipl., Pl. II-III. Arnolfus,
a° 941-955, V. LK. (n r 17) 23, 24; a° 948 A rnulf us, ibid (nr 20), 27,
44; a° 959, V. LK. (n r 28), 33, 5 en 17; a° 960, Schenking van Arnulf,
Analectes, xxiv, 173, 174 ; a° 964, V. Lli (n r 36), 39, 33-34; a° 966,
Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv, 176, 477, 178, 179; a° 988,
V. L K. (n r 64), 57, 7. Overal Arnulf I de Oude.
(I) VAN DER KINDERE,

Format. terra , B. C. H , 1899, blz. 147.
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Arnulfus puer, a° 966, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv, 178;
a° 975, Schenking van Eilbodo en Imma, DUVIVIER, Actes, I, 334 en
335; a° 974, V. LIQ. (n r 51), 48, 34 en 49, 39, (V. LK, drukt meermaals Arnulphus met ph waar de origineelen f hebben); a° 988, ibid.
(n r 64), 56, 38. Arnulf II, de Jonge, graaf van Vlaanderen.
Arnulfus (bron van - 840-877) mancipium, frg. Bland., 125, 4;
a° 941, Diploma van Arnulf, B. C. H., 1896, 250 = PIRENNE, A lb. dipl.,
Pl. III, getuige te Gent; a° 959, twee getuigen te Gent, V. LK. (nr 28),
33, 6 en 7; a° 987-995, getuige te Gent, ibid. (nr 63), 56, 28 ; a° 988,
Arnulfus comes (van Terouanen) en Arnulfus comes (van Boulogne),
V. LIQ. (nr 64), 57, 40 en 41, getuigen te Gent ; a° 994, Arnulfus,
getuige te Gent, V. LK. (n° 77), 65, 5; a° 994, getuige te Doornik,
ibid. (nr 76), 64. 38.
Amnolfus, cijnsplichtige, frg. Bland., 127, 8; Arnulfus, cijnsplichtige, ibid., 128, 5
Zooals VAN DER KINDERE (B. C. H., 1899, blz 146) doet opmerken,
gaat de naam Arnulfus bij de graven van Vlaanderen terug op Arnulfus
van Metz (t 641), die als stamvader der Karolingen Hoogduitscher zal
geweest zijn.
2. Egbertus, a° 976, cancellarius van Otto II, SERRURE (n r 8),
11, 7; (nr 9), 12, 26. Duitscher, later bisschop van Trier (zie SICKEL,
M. G. H., Dipl. reg., II, blz. 2).
3 Einhardus, abbas, a° 829, V. LIQ. (n r 10), 17, 16; 18, 12;
a° 839, ibid. (n r 11), 18, 28 (tweemaal); a° 819, SERRURE (D r 3), 2,
20; 3, 1; frg. Bland., 9, 6; 9, 16; 11, 25; 15, 19 ; 21, 2 ; a° 941,
Diploma van Arnulf, B. C. H , 1896, 247; PIRENNE, A lb. dipl.,
Pl. II. Agnardus, frg. Bland., 6, 2; 6, 17. Hainhardus, ibid , 23,
24; Ainhardus, ibid., 27, 5; Anardus, ibid., 33, 22; Einardus,
ibid., 11, 22 Overal Einhard de levensbeschrijver van Karel den Groote
(ca. 770-844; hij was afkomstig van Oost-Franken in Duitschland).
Einardus, a° 996-1029, getuige te Gent, V. LIQ. (n r 81), 67, 31.
- De naam is zeker onder den invloed van den vorigen gegeven.
4. Folgbertus, a° 976, getrouwe van Otto II, SERRURE (nr 9),
12, 10. - Waarschijnlijk Duitscher of Sakser van het gevolg van
Otto II.
5. Helisachar, a° 819, SERRURE (n r 3), 3, 20. -- Waarschijnlijk
dezelfde als de abt van S. Maximinus te Trier_ in elk geval geen
Vlaming.
6. Hildeboldus, a° 864, notarius van Karel den Kale, SERRURE,
(nr 4), 4, 33. - Als de omgeving van Karel ten deele of geheel Hd.
was, waarvoor zekere aanwijzigingen beslaan, kan deze Hildeboldus een
Duitscher geweest zijn.
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7.

Reginsuint, a° 976. uxor van Folgbertus (zie hierboven). SER-

RURE (n r

9), 12, 10.
8. De naam Rodul f us is als A rnul f us een Karolingische naam,
Een oom van Karel den Kale heette Roduif us ; zoo ook een broeder
van Boudewijn [I van Vlaanderen (zie VAN DER KINDSRE, B. C. H., 1898,
blz. 280, 281; 1899, blz. 144) Het is goed mogelijk dat de naam
zich langs dezen weg in Vlaanderen verbreid zou hebben. Nochtans
laat de spelling zulks niet vermoeden (altijd Rrod-, nergens Hruod-,
Hruot-, wat in andere namen voorkomt), Eerder zou aan Franschen
invloed kunnen gedacht worden. (Zie beneden onder C. en D.)
9. Rotbertus archicappcllanus, a° 974, SERRURE (n r 7), 9, 27.
Ambtenaar der kanselarij van Otto I en Otto H (SIcIEL, M. G. H.,
Dipl. reg. II, blz 1), dus vermoedelijk Duitscher. De spelling rot(niet hrot- , hruot- of r not-) is te beoordeelen als bij Rodulf us.
Willigisus cancellarius, a° 974, SERRURE (n r 7), 9, 27, even10.
als de vorige, ambtenaar van Otto II (zie SICKEL, t, a. p.),
Verschillende dezer namen geven geene aanleiding tot opmerkingen
van welken aard ook. Interessant is de naam Einhar•dus .met zijne
talrijke varianten. De spellingen met agn-, ain-, an-, hain- bewijzen dat
men den naam niet begreep (ein=eenig, zie SOCIN, Mhd. Narnenb., blz. 222),
zoodat men; aansluiting met de Agen- namen (FiRST. 2 , 36 vlg.) ging
zoeken. Hieruit blijkt ons duidelijk, hoe vreemd men in Vlaanderen
tegenover het Hd. stond. Evenals de ags. is de hd. invloed in de ondl
namen zeer gering.
C. Namen van Romanen.

1. Adalbero, a° 975, aartsbisschop van Reims, Schenking van
Eilbodo en Imma, DuvIVIER, Actes, I, 334.
2. Bernehart (bron van 725), mancipium te Juncinae bij Noyelle
sur Selle (Nord), frg. Bland., 41, 21. Naar de plaats te oordeelen,
Romaan.
3. Dado (bron van de VHe-VIIIe eeuw), Vita Amandi, cap. 4, § 17
[IXe eeuw]. De hl. Audoenus ook Dado genoemd, bisschop van Rouen.
4. Folbertus, a° 941, bisschop van Kamerijk, Diploma van Arnulf,
PIRENNE, Alb. dipl., Pl. III (alleen .olberti te ontcijferen).
5. Framaricus, a° 988, bisschop van 'herouanen, V. LK. (nr 61),
57, 37 (verkeerde lezing Trarnaricus, V. La.).
6. Gerbert, a° 725, mancipium te Juncinae (zie boven Bernehart),
frg. Bland., 41, 21.
7. Hugo rex, Hugues Capet, treedt op in verschillende stukken,
a° 987-996, V. LK. (n r 63), 56, 24 ; (n r 66), 59, 2 ; (nr 68), 59, 29;
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(nr 72), 61, 39 [alleen !Jug . duidelijk te ontcijferen]; (nr 76), 64, 22;
(nr 77), 65, 1-2; (n r 79), 66, 36.
8. Odelricus, a° 966, aartsbisschop van Reims, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv, 180.
0. Odo rex (bron van 888-898), frg Bland., 126, 1 en 3. —
Odo (Eudes) koning van Frankrijk.
us rex (bron van 923-936), frg. Bland., 126, 10 en 21.
10. Rodulfus
(Niet Karoling, dus denkelijk Romaan). De naaai kan ook langs Hd.
weg in Vlaanderen gekomen zijn (zie blz. 22), maar dit voorbeeld bewijst dat Fransche invloed even waarschijnlijk is.
11. Een acte van Radbodus, bisschop van Doornik en aldaar a°
094 afgegeven (V. LIQ. nr 76), geeft ons een aantal namen, die denkelijk
voor een groot hedeelte, zoo niet alle, door Romanen gedragen waren.
Radbodus, 63, 28, Ratbodi, 64, 26, Radbodo, 64, 24; daarop volgen
(alle in den genitief) de namen der getuigen : Gelberti, Ingelramni,
Warneri, Regenu'ardi, Meingaudi, Ger f eidi, Grivnaldi, Odelrici, EverMini, Evrardi, Wiberti, flec/)ertz, Roti; eri, Badini, A delrici, Wateri
[fout van Walteri ], Ottonis, Blitberti, Macharii, %Firnari, Lietrici,
Guntardi, Walaberti, Wake/ i, Ingeiberti, Gerardi, Teudonis, Ricardi,
Gerardi, A dalardi, Tetgeri, Rodu fi, Gerulfli, Ragenelmi, Arnu fl,
Otfridi,. Gimmonis, Rothardi, (;errici, Wicliardi, Fulcuini, il'aifarii,
Erboldi, Go ionis, Matfridi, Burchardi.

De Rornanen zijn, zooals men ziet, in onze teksten veel sterker vertegenwoordigd dan om 't even welke andere ethnische of taalkundige
eenheid. Vermoedelijk zijn nog onder de namen van schenkers in liet
frg. Bland., ofwel van getuigen te Gent of elders andere niet-Vlamingen
opgenomen. Meer dan een vermoeden is zulks echter niet.
D. Fransche namen.

De Germaansche namen hebben in den mond der Romanen eene
eigenaardige, Romaansche gedaante aangenomen. Door Franschen invloed zijn zekere van die namen, nadat ze Romaansche vervormingen
ondergaan hadden, later weer door Germanen en bepaaldelijk door Vlamingen ontleend. Voorbeelden daarvan zijn hieronder te vinden. De verandering bepaalt zich tot één stam of kan den geheelen naam betreffen.
Andere namen, in de vorige lijst opgenomen, zijn in dubbel opzicht
Romaansch : wij , weten of vermoeden op goede gronden dat ze door
Romanen gedragen zijn geweest en ten tweede blijkt uit den vor m dat
het geene zuivere Germaansche naalen kunnen zijn.
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1, Amoltrud, cijnsplichtige, frg. Bland., 127, 12. De spelling
-trud, niet -thrud, als Dier de klank t moet weergegeven worden is
Romaansch, niet ndl. Zie Hoofdstuk IV, § 5, over (len stain trad-,

2. Artoldus comes, a° 988, ni. graaf van Guines, kleinzoon van
Arnulf I, zie FAYEN, Trad. (;land., 93, n 4; V. LK. (rir 64), 57,
40. Misschien niet als Romaan te beschouwen, naar hetgeen KuRTII,
Frontière, II, blz. 72-73 over het Nederlandsch bij de graven van
Guines in 1137 verhaalt. -- Ine naam Artoldus en de andere A rtpamen verbinden F6RST. 2 , 758, en LONGNON, Polyptique, I, 328, met
den stam hardu- hard. Deze uitlegging is ver van bevredigend te zijn.
Daar Art- regelmatig zonder h voorkomt, zou de stamvorm uit Z -Frankrijk
moeten afkomstig zijn (waar de germ. h saoorloos verdwijnt). Anderdeels wijst art- met t op een hd hart als uitgangspunt. Maar niets
laat vermoeden dat de naam specifisch hd. en Z,-fra, zou zijn. Daar
hij echter vooral in Fransche streken verbreid is, meen ik dat Art-oldus
eenvoudig eene gemengde formatie vertegenwoordigt, waarvan het eerste
lid een Keltische stam art- is, verwant met Artus of ti rthur Talrijke
art-namen bij HOLDER, I, 222-228.
3. Baudemundus (bron van 677), abt van S t -Pieters, Ms. Gent 224,
f° 64 v°, 65 r°, 70 r° [IX° eeuw], is waarschijnlijk geen Vlaming ;
de spelling met au herinnert aan Keltische Boud-namen (HOLDER, I,
497 vlg.). De formatie is dus vermoedelijk gemengd (-fnund- is duidelijk Germaansch) en op Romaanschen bodem ontstaan.
4. Berengc rins, a° 941-955, getuige, V. LK. (n r 17), 23, 31.
De spelling -garius, hoewel van Franschen oorsprong, is geen afdoende
bewijs dat een naam in Vlaanderen niet inlleemsch is. Maar het is op
te merken dat Rerengai ius in Vlaanderen eerst populair werd na den tijd
van Arnulf II. Aanleiding hiertoe kan geweest zijn het feit dat zijne
vroum Susanna of Rozala (boven blz. 19-20) dochter van Berengarius van
Italië was. Voorbeelden van a° 99t, 998 en 1040 in Trad. Bland., 95,
13 ; 98, 19 ; 114, 16 [XI° eeuw] ; van a° 1032-1034, 1035-1039, 1088 bij
V. LK (n r 1 i 2, 100, 160). Zijn deze voorbeelden uitgegaan van den naam
van den vader der gravin, ofwel van een der talrijke vorsten die in de
X e eeuw Berengal ius heetten, de zaak is twijfelachtig (zie VAN DER
KINDEKE, B. C. H., 1897, blz. 109, n. 3). Maar Romaansehe en dus
hoogst waarschijnlijk Fransche invloed is zeer natuurlijk.
5. Burchardus, a° 994, getuige te Doornik, V. LK. (n r 76), 65,
Zie boven blz. 23 De naaal (uit burg -{- hwrd) is Hd., maar hij
komt veelvuldig in Fransche bronnen voor en hier zelfs is het de naam
van een Romaan.
3.
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6. Clodawiva, mancipium, frg. Bland., 49, 22. Deze uiterst zeldzame naam (lij F6RST. 2 niet opgenomen) schijnt in het tweede lid een stam
wiv- te bevatten, te vergelijken met Alavivus (hij SCHONFELD), Aan het
Germaansch is de vorming van een femininum uit een msc. door toevoeging van -a volkomen vreemd. Ook worden mannelijke namen in
den regel niet door vrouwen gedragen noch omgekeerd (9. Het proces
Rotbertus, fem. Rotbert,7, .beenriem s, fem. Henrica, moet bijgevolg als
Latijnsch of Romaansch beschouwd worden. Zulks maakt eene vrouwelijke formatie op -?viva, met het oog op msc. A lavirus verdacht. —
De spelling Cloda- of Clot- is ook Romaansch-Merowingisch, maar daarom nog geen bewijs van ontleening. In onze teksten vinden wij nog
Clotrada, schenkster, frg. Bland., 41,17 ; Clodbaldus (bron van 745),
getuige te Sitdiu, PIRENNE, Alb. dipl., Pl. I, n'Hoo p , n r 1. De ontwikkeling van Germ. H 1 od tot Clot-, uitgesproken met k, is alleen op
Keltischen bodem mogelijk, waar men in zulke naamvormen eene verwantschap met het kelt. Cloto- voelde. Zie Hoofdstuk VI.
7, Ebroinus, a° 941, naam van twee verschillende getuigen, - Diploma van Arnulf, B. C. H., 1596, 250, 251; PIRENNE, A lb. dipl.,
P1. III. Misschien Romanen, met Bernacer, aartsdiaken van Doornik,
naar Gent gekomen. Dezelfde naam is onder ondl. vorm E.verwinus,
frg. Bland., 19, 8, cijnsplichtige, (bron van de VI P eeuw); a° 964, schenker, V. LK. (n r 36), 39, 83 ; 40, 35; a° 994, getuige te Doornik,
ibid. (11 r 76), 64, 31. Daarentegen is Ebroinus eene spelling uit Merowingischen tijd (zoo b. v. Ms. Gent n r 224, f° 28 v°, waar Ebroinus,
huismeier van Neustrië en tegenstander van den h1. Leodegarius bedoeld
is), die waarschijnlijk verband houdt met de Kelt. namen beginnende
met Eburo-, Ebro-. Zie bij HOLDER namen als E1-roi'accus, enz. De
stamvorm Ebro- is on-Germaansch.
S. Emericus, a° 989, getuige te Gent, V. LK. (n r 68), 59, 33.
Daar het Keltisch een naam A marius (HoLDER, Nacht°.) kent en het
Germ. een A mare (Sen6NFELD), is de interpretatie van dezen zeldzamen
vorm twijfelachtig. In het eerste geval behoort A ma ictcs tot de gemengde (Kelto-Germ.) formaties als A i tol plus.
9. Eicuinus (bron van 794, schenker, frg. Bland., 41, 13. —
De naam is in het Pol yptychum Irrninonis onder de vormen Ebcoinus,
Ercuinus, Arcoinus vertegenwoordigd en wordt door Fi RST. 2 , 145, 146
in verband gebracht met A rg -namen. Mij komt eene verkeerde splitsing
van Erken-namen even waarschijnlijk voor. In elk geval is de ont(1) De reden is blijkbaar geweest dat zulke namen, in germ. vorm, gelijkluidend waren voor msc en fem. Nog in de X ire eeuw zei men Vrou Jacob
voor Jacoba van Beieren en andere vrouwen heeten te Helmond : Aelbert (ao 1418)
en Peter (ao 1496). Zie J. WINKLER, Stud. in Ndl. naine,ik., blz 184, 185.
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leening uit het Fransch zeker, daar arc-, erc-vormen in dezen naam
elders niet aangetroffen worden.
10. Evrardus, a° 994, getuige te Dooreik, V. LK. (n r 76), 64,
32, (hoven blz. 23), is misschien Romaansche spelling tegenover ondl
Everardus.
11. Fulcardus, a° 941, getuige te Gent, Diploma van Arnulf,
B. C. H., 1896, 250 = PIRENNE, Alb. dipl., Pl. III Misschien Ko-

maan uit het gevolg van Bernacer, die hetzelfde stuk ook onderteekent.
Daar alle germ. talen folk- met o hebben, kan de spelling Fulc- alleen
Romaansch zijn.
I2. Fulcuinus, a° 994, getuige te Doornik, V. LK. (n r 76), 65,
2. Zelfde geval als Fulcardus.
13. Gerirudis, a° 996-1029, mancipium, V. Lh. (n r 81). 67, 8.
— De uitspraak trud- in dezen naam is Romaansch. Zie Hoofdstuk IV,
..
^ J.

14, Gimmo, a° 994, getuige te Doornik, V. LK. (n r 76), 65, 1.
-- Naar de voorbeelden bij F6RST. 2 , 641 en F6RST. 3 -JELL., I, 1052, is
Gimmo wel Germaansch; maar naar Gimia (zie HOLDER en ScII6NFELD,
v.) is een kelt. oorsprong even goed mogelijk.
15.
Hruotberta (bron van 814-840) schenkster, fr. Bland., 124,
8. -- On- Germ. vorming van het femininum ; zie Clodalviva (blz. 25).
Het eerste lid hruot- is ondl., niet Romaansch, gespeld.
16. Hugo, a° 959, getuige te Gent, V. LK. (n r 28) 33, 7 en
12; a° 964, ibid. (n r 36), 40, 38; a° 975, Schenking van Eilbodo en
Imma (opsteller van het stuk) : DUVIVIER, A ctes, I, 335, 29 en 30,.
leest verkeerdelijk Luco en Luconis voor Hugo, Hugonis (vriendelijke
mededeeling van den heer OMONT, conservateur aan de 13ibliothèque nationale te Parijs, die het origineel voor mij ingezien heeft); a° 987995, V. LK. (n r 63), 56, 28-29; a° 992, ibid. (n r 72), 61, 43-44. Cf.
blz. 22. De Germaansche vorm van den naam is Hug niet Hugo, zie
S.

SOCIN, Mhd. Namenb., blz. 46, n. 4.
17. Idelandi mansum, a° 974, is eene plaats waarschijnlijk bij
Hollain (Henegouwen, arr. Doornik) gelegen, V. LK, (n r 51), 49, 5.
-- De naam Idelandus schijnt elders niet bekend. Hij is mogelijk die
van een Romaan geweest.
18 Idisiardis, a° 948, schenkster, V. LK. (n r 20), 27, 12; 13-14;
42 : 43. _ De ontwikkeling van g tot j voor a is in elk geval Romaansch, niet Germaansch, hoewel nog niet bevredigend uitgelegd (zie
KALBow, Germ. Personennamen, bl. 138-139). — Niets wijst er echter
op dat bewuste Idisiardis eene Romaansche was.
19. Zeer moeilijk is de beoordeeling der Ingel-namen : Ingelbert us, a° 959, getuige te Gent, V. LK. (n r 28), 33, 1.0; a° 960,
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schenking van Arnulf, Analectes, xxiv, 1/4; a° 075, schenking van
Eilbodo en Imnla, DUVIVIER, A ctes, I, 335; a° 974, advocatus, getuige
te Gent, V. LK. (n r 51), 49, 3; a° 988, V. L K , (n r 64), 57, 45-46 ;
a° 994, getuige te Doornik, V. LK. (n r 76), 64, 36 ; evenals Ingelramnus, ibid., 64, 29; Ing el f ridus, a° 096-1029, getuige te Gent,
(nr 81), 67, 32 ; Ingel vara (bron van 707), schenkster, frg. Bland.,
25, 8-9.
De stam leg-el- is vooral op Romaanschen bodem verbreid. Zie
F6RST. 2 , 964 vlg., LONGNON, Polypt., I, 342 vlg. Hij is daar gemakkelijk
te verklaren als uitbreiding van ing- (FORST 2 , 959 vlg.), terwijl de
germ. talen van zulke uitbreidingen afkeerig zijn. Maar Ingel- hoeft
niet overal van Franschen oorsprong te zijn, Het mndl. inghel engel,
schijnt wel klankwettig te zin; wellicht was het reeds ondl. Er bestaat
een plaatsnaam Ingelhamma (locat.), frg. Bland., 37, 20 (bron van
840-877), die misschien het woord engel inhoudt,
20. Leutbertus, a° 941, getuige te Gent, Diploma van Arnulf,
PIRENNE, Alb. dipl., Pl. III, is vermoedelijk Homaan van het gevolg van
Bernacer. Zie Fulcardus, blz. 26. De spelling eu (ondl. io, ie) wijst
naar deze richting (zie de Leut-namen, LONGNON, Poly •pt , I, blz. 347).
21. .l1 adhalberta (bron van 814-840), mancipium, fr. Bland., 124,
16. - Romaansch feminum op -a. Zie f1 ruotberta, blz. 26.
22. Mathildis, a° 974, gravin van Verdun, V. LK. (nr 51), 48,
23; 49, 9 en 36-37 [ook hier Mathildis in het oorspronkelijke, drukfeut bij V. LK_ ]. Saksische vorstin (zie FAYEN, blz. 85, n. 2). 1)e
spelling Mathildis is on-ndl.
23. Megenberta (bron van 840-877), schenkster, frg. Bland., 43, 1.
24. Odiodus (bron van 9123), getuige, frg. Bland , 127, 1. Odiodus
is een Fransche vorm van Odgaudus, gelijk Idisiardis, blz. 26, ontwikkeld.
25. Oydela, a° 989, schenkster, V. Lk. (n r 66), 58, 20; Oydala,
Trad. Bland., 94, 27 [XI e eeuw]. De spelling oid- (uit germ. ivid-)
is Romaansch. Zie beneden § 8.
26-27. Ragenelmus, a° 994, getuige te Doornik, blz 23. Ragenfridus (bron van 888-808), schenker, frg, Bland., 126, 1 ; Ragan f ridus
(bron van de VII e -VIII e eeuw) te Luik, Vita antiq. Lambert., 168,
[VIII e eeuw] : Ragen fridus, tegenstander van Karel Martel, Ms. Gent
n r 224, f° 70 r° [X e eeuw]; vertoonen den stamvorm ragen-, raganmet a zonder umlaut. Dit is zeker niet ndl.
28. Raimbertus, a° 996, lijfeigene, V. LK. (n r 79), 66, 11.
29. Rainerus, a° 959, getuige te Gent; Rainerus, schenker,
V. LE. (n r 28), 33, 7; a° 975, getuige te Gent, schenking van Eilbodo
en Immana, DUVIVIER, A ctes, I, blz. 335, 25

en

27;

a°

987-995,

ge-
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tuige te Gent, V. LK, (n r 63), 56, 30; a° 988, getuige te Gent, V. LK.
57, 42; subprepositus, getuige te Gent, ibid., 57, 38; a° 989,
getuige te Gent, V. Lk. (n r 66), 59, 7. De stamvormen Rai ^n-, Rain(zeer talrijke voorbeelden hij LONGNON, Polyptyque, I, blz. 358, II,
blz. 120) zijn Romaansch,. niet Nederlandsch.
30. Tan('radus, a° 941, getuige te Gent, Diploma van Arnulf,
B. C. H , 1896, 249, PIRENNE, Alb. dipl., Pl. III. Misschien Romaan
(uit het gevolg van Bernacer. evenals Fulcardus, blz. 26). Deze naam
komt in Vlaanderen nooit anders voor dan met t, niet th in den
anlaut. Daar kelt. tarn- namen goed bekend staan (HOLDER, II, 17171719), is deze Romaansche naam ofwel van gemengder oorsprong (kelt.
tanc -}- germ. r ad-) ofwel Gernlaansch (Thank-rdd-, cf. namen als Thancolfus, Trad. Bland., 118, 24 [NI.' eeuw]) maar met invloed van het
Keltisch voor het eerste deel. In elk geval is de váste uitspraak t,
niet th, in Vlaanderen uitheemsch.
31-32. Tetgerus, a° 994, te Doornik, blz. 23; Teudo, a° 91)4,
ibid., vertoonen de oudere en de jongere Romaansche ontwikkeling van
den tweeklank eo in de spelling.
33.
7'Putbertus (bron van 840-877), schenker, frg. Bland, 1.25, 17.
Eveneens on-Ndl. spelling. Zie L eutbertus, blz. 27.
34.
Teutbaldus, a° 941, getuige te Gent, Diploma van Arnulf,
B. C. H., 1896, 250, PIRENNE, A lb. dipl., Pl. III (de u van Teutbijna onleesbaar). Romaansche en.
35.
Teutmundus, a° 829, getuige, V. LK. (n r 10), 18, 17. Hier is de
en gemakkelijk te verklaren door den hoogen ouderdom van het stuk.
De Trud-, Thrud-namen zal men in Hoofdstuk IV, § 5, behandeld vinden.
36.
Walacharius, cijnsplichtige, frg Bland., 21, 7. Walakerus,
a° 992, getuige te Gent, V. LK. (n r 72), 61, 45 ; IV alkerus, a° 974,
getuige te Gent, V. LK. (n'' 51), 49, 4; a° 987-995, schenker, V. LK.
(n r 63), 56, 4 en 26 [op de tweede plaats alleen Uua lke te lezen; de
ruimte voor nog twee letters is open gelaten]. De naam is in het Ofr.
G_rrrchier's in het centrum, Waakiers in het N.-Nesten van het gebied.
Er moet dus uitgegaan worden van een vorm met k, niet met g, voor
het Ofr. Daar nu de stemlooze consonant in het tweede lid alleen
in het IId. of Langobardisch kan bestaan hebben (zie BRUCKNER,
Spr. Langobarden, blz 253, 316), zoo is de naamvorm * Walt. keronmogelijk in Vlaanderen inheemsch. Is onze ontleding (in aansluiting
met LONGNON, Polypt. Irmin., I, 312) juist, dan is de tweede a van
Walacharius zeker valse p en eenvoudig aan namen als Walabertus
ontleend waar ze eens etymologisch kan gerechtigd geweest zijn. Met
F6RST. 2 , 1517 van Walahheri uitgaan voor al de vormen die niet over(n r 64),
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duidelijk van Wal d- af te leiden zijn, brengt ons in conflict met alle
klankwetten. In elk geval is Walachariris, Walkerus in Vlaanderen een
vreemde naam. Vleinamen als Iraloco, a° 941-945, getuige, V. LK.
(nr 17), 23, 24, kunnen de verspreiding van tl'alkerus begustigd hebben.
Waldberta (bron van 840-877), schenkster, frg. Bland., 125,
37.
15. — Romaansche vorming van liet fem. Cf. Hruotberta, blz. 26.
Warnerus, a° 994, te Doornik, blz. 23. Warn- is Romaansch
38.
(ondl. Weren-).
Wltl far, a° 941-955, getuige, V. LIL. (n r 17), 23, 31. In
39.
Vlaanderen verwacht men iets als Il'ulfhere, Wulfer (cf. Wlfer, ca. 1220,
SERRURE [nr 146], 122, 22).
Deze lijst laat ons duidelijk zien, eensdeels dat zekere schijnbare
Germaansche naalen eenvoudig ontleeningen uit liet Romaansch zijn;
anderdeels nog dat ook Iidl. namen voor een deel den invloed van liet
Romaansch ondergaan Hebben. Dit is inzonderheid liet geval bij Hrtuotberta, t'haldberta, enz. Maar hier moet men zich niet al te streng betoonen Een naam als Hruotberta kan onmogelijk den stamvoren hruot
met hr en zie aan het Romaansch ontleend hebben (zie de verlegenwoordiging van hrop- bij LONGNON, Polypt Irwin., I, 338 vlg.). Dus is de
Fransche invloed ten hoogste beperkt tot de vorming van een vrouwelijken
naam op -berta. Overigens werd hij denkelijk *jIruotberht met t in
den auslaut uitgesproken, naar Windt. femina als A elbert (J. WINhLI; ,
Stud. in Ndl. Namenk., 1901, blz. 185.)
E. Westfrankische namen.

Talrijke namen die voor het Merowingische Frankrijk karakteristiek
zijn, worden ook in Vlaanderen aangetroffen. terwijl ze in andere Germaansche streken veel minder veorkomen Voor zoover on tleening uit
het Fransch vaststaat of waarschijnlijk is, vindt men ze in de vorige
lijst opgenomen. In andere gevallen is liet moeilijk een onderscheid te
maken, daar bet een gemeenschappelijk bezit geldt van de zuiver Germaansch gebleven Franken in Vlaanderen en van de gedeeltelijk of
volslagen geromaniseerde Franken in Gallië. Wie hier gevers en wie
nemers geweest zijn kan niet uitgemaakt worden. Zulke namen zijn
Adalgaudus, Adhelgodus Adelgot; Agalbaldus (latere vorm, XI° eeuw,
Eilboldus); Baltelda; Clarboldus; EngelLvara, Ingelwara; Erkenrad

(vrouw); Everboldus; Ewardus (cf. Eu2'art, PARDESSUS, Diplomata,
n r 196, a° 587, naar jongere afschriften); Fletivaldus ; Gerwara;
Goterus; Grimbaldus (.2); Grimvara, Heregaudus; Hilgot (cf. Hildegaud, F6RST. 2 , 829); Hildelandus; Landburuga; Odgaudus, Otgaudus;
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Radgot (cf. Ratgaudus in rom. bronnen); Reingaudus, Reingodus,
Reingudus; Tlirudberga; Thrudger; Trudgaudus; 117enemarus.
Een kenmerk van de ,, Westfranken - zijn de gaudus namen. In
Romaansche streken voelde men in gaud- den stam van naalen als
Gaudentius. De ondi. vorm is -got (A delgot, Hilg ot, Radgot) waarin
men den naam der Goten (met oorgerm. u of o) of dien der Gauten (au,
ondl. ó) herkennen kan. Daar de t tusschen klinkers in het Romaansch
d wordt en de slot -d in het Ondl. tot t overgaat, bestond er geen
bezwaar tegen eene spelling -gaudus, -godus voor hetgeen -got of -gót

uitgesproken werd. Deze namen hadden dus voor Romanen een halfRomaanschen klank, in Vlaanderen waren ze zuiver Germaansch.
Clarboldus (beneden, § 7) is duidelijk half-Romaansch. Voor de
andere namen zie men de bewijsplaatsen hij FORST. 2 . Vele namen evenwel die hij als Westf r iinkisch bestempelt zijn uitsluitend ndl. Zie hieronder § 7, Vlaamsche namen.
De enkele Keltische namen die in onze teksten voorkomen (waaronder gemengde samenstellingen als Art-aldus, enz.) vindt men in
Hoofdstuk VI bijeengebracht,
F. Slot.

Het kan misschien bij eenigen lezer verbazing wekken als hij in de
paragram ,, Niet Nederlandsche namen ,, een aantal vormen aantreft, die
op goede gronden als Nederlandsch zouden te verdedigen zijn. Dit geldt
vooral voor de onder E opgesomde namen. Men moet zich over mijne
bedoeling niet vergissen. Ik heb hier de meeste naamvormen willen
verzamelen, die eenigszins onder verdenking staan, daar deze slechts met
groote voorzichtigheid als getuigen van het Oudnederlandsch taalgebruik
kunnen gebezigd worden. Evenwel blijkt • uit de vorige lijsten voldoende dat,
ook waar vreemde invloed vaststaat, onmiskenbare teekens van echtheid in ons materiaal aanwezig zijn. Aan de behandeling van de stof
is eigenlijk alles gelegen. Ik heb gemeend de taak voor de critiek te
moeten vergemakkelijken, door in deze paragraaf een overzicht van al
het twijfelachtig materiaal te geven.

§ 3. Traditioneele namen.
Buiten de levende personen (kerkvoogden, priesters, notarissen, getuigen, enz., enz.) die in oorkonden genoemd worden, is er in onze
teksten meermaals sprake van persoonlijkheden uit het verleden. De
meeste zijn vorsten en machtige ambtenaren; verder een aantal heiligen.

I'ERSOONSNAí1IEN

EEUW

31

Hunne namen zijn deels naar de gewoonten van hun tijd gespeld, deels
naar de gangbare spelling van den scribent gemoderniseerd. Hoewel ze
dus niet direct tot onze kennis ' an bet Ondl. kunnen bijdragen, zijn
deze naamvormen in meer dan één opzicht leerrijk, inzonderheid voor
de geschiedenis der spelling.

A.
1.

Vorsten en wereldlijke personen (1).

Childebertus bron van 707), Childebertus III van Neustrië,

frg. Bland., 25, 8.
2. Childericus rex, Ms. Gent n° 224, f u 19 v° [IX e eeuw]. Hildericus vex, ibid., Vita Amandi, cap. 6, § 22 [IX e eeuw]. Hildericus,
ibid., 1 0 28 v° [IX e eeuw.]; DEMARTEAU, Vita antiq. Lambert., 152, 153.
3. Chlodnveus vex (bron van 639), frg. Bland., 47, 2-3. Clovis II;
Hlodoivicus imperator (bron van 694), Clovis III van Neustrië, ibid ,
49, 10; Hlodou'icu.s imperator (bron van 825), Lodewijk de Vrome,
ibid., 49, 8 ; Hludowicus imperator, a° 819, SERRURE (n r 3), 2, 16;
3, 21; a° 829, V. LK. (n r 10), 18, 11; a° 839, V. LK (n r 11), 18,
26; a° 864, SERRURE (n r 4), 4, 7; (bron van 814-840), frg. Bland., 7, 24 ;
11, 16; 21, 24; 27, 5 (Hludovicus); 33, 22; 124, 8; overal Lodewijk
de Vrome ; Hl udo u'icus flus reg is Karoli reclausi, a° 941, Diploma
van Arnulf, B. C. H. , 1896, 248, PIRENNE, Alb. dipl. , Pl. III, Lodewijk IV van Frankrijk (Louis d'Outremer); L hudou'icu,s (bron van
814-840), frg, Bland., 7, 19, Lodewijk de Vrome; Lodotpicus rex (bron

van 877-882); Lodewijk II of Lodewijk III van Frankrijk, frg Bland ,
125, 1I); Ludo8uicus. a" 941, Lodewijk IV (d'Outremer), Diploma van
Arnulf, B. C. H., 1896, 245, PIRENNE, A lb dril., Pl. II; Ludoviuicus [Ludoviuico in den tekst], ibid., 13. C. H , 1896, 251, dezelfde;
Ludoii'icus, a° 948, dezelfde, V. LK. (n r 20), 27, 40.
4. Dagoberius (bron van de VII"-VIII" eeuw), Vita Alarmdi, cap. 3,
§ 12; cap. 4. § 16; Ms. Gent n' 224, f° 22 r°, f'' 28 v o [IX° eeuw];
a° 941, Diploma van Arnulf, B. C H., 1896, 245, PIRENNE, Alb. dipl.,
Pl. II (tweemaal).
5. Hilpericus (bron van de VII e -VIII e eeuw), Ms. Gent n r 224, f o 28
v° [IXe eeuw], Chilperik II.
(I) De Vita Geretrudis met het aanhangsel De Virtutibus s. Geretrudis
(M. G. H. Scr. rer. Merov. II) geeft naar hs. der VIIIe en IX-Xe eeuw namen
op als Becga, Chlodul fus, Geretrudis, Vulfetrudis die als Hd moeten beschouwd
worden, daar ze door leden van het Karolingisch huis gedragen worden; andere als
Egeburc, Iduber a of Itta, Hildigarda, Adula, Rinchinus behooren tot lieden van
volkomen onzekere nationaliteit. Om deze redenen zijn ze hieronder niet opgenomen.
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6. Hymnechil dis regina (bron van de VII e -VIIIe eeuw), Ms. Gent
224,
fo 19 v° [IX e eeuw].
I] ''
7. Hlotharius rex, a° 979, V. LK. (n r 51), 49, 35, Lotharius,
koning van Frankrijk. - Lotharius, Ms. Gent n'' 224, f° 28 v° (driemaal) [IXe eeuw], Clotharius II, III ea 1V; Lotharius rex, a° 954,
V. LK. (n r 23), 30, 12; a° 958, SERRURE (n r 5), 5, 5; 6, 5; a° 967 (nr 6),
6, 15 ; 8, 15 en 17 ; a° 959, V. LK. (nr 28), 33, 2 en 15; a° 960,
Schenking van Arnulf, A nalcctes, xxiv, 174; a° 964, V. LK. (n r 36), 40,
32; a° 966, Diploma van Lotharius, A nalectes,
xiv, 176 en 180 (tweemaal); a° 975, Schenking van Eilbodo en Imma, DUVIVIER, A ctes, I,
335. Alle Lotharius van Frankrijk (954-986).
8. Karolus, Ms. Gent ?24, f o 70 r°, Karel Martel [Xe eeuw].
... augustus, frg. Bland,, 9, 10, Karel de Greote; rex, ibid., 124,
17 ; irnpe, ator, ibid., 35, 3, Karel de Kale; rex. ibid., 43, 11 ; reclausus, a° 911, Diploma van Arnulf, 13. C. H, 1896, 248, PIRENNE,
Alb. dipl., Pl. III, Karel de Eenvoudige.
9. Pippinus, frg. Bland., 47, 27, DEMARTEAU, Vita antiq. L ambert., 156, 160. Pippinus van Herstal.
10. Plectrudis, vrouw van Pippin van Herstal, Vita Trudon.,
274, 9.
11. ,Sigebertus, zoon van Dagobertus, Ms. Gent 224, fo 22 r°,
28 v°, Vita Amandi, cap. 4, § 17 [IX e eeuw].
12. Ebroinus, Ms. Gent 224, f° 24 v° [IX e eeuw]. Huismeier
Ebroinus, tegenstander val. den hl. Leodegarius (tweede helft der VIIe

eeuw)
13. Rag enfridus, Ms. Gent 224, f° 70 r°, tegenstander van Karel
Martel [Xe eeuw].
1)e namen van Hugo, Odo, Rodulfus, blz. 22, 23, zijn hier niet
opgenomen daar ze in de betrokken stukken namen van tijdgenooten zijn.
B. Heiligen.
1. Aicharius episcopus (bron van de VII°-VIIIe eeuw), Vita Amandi,
cap. 3, § 12. Bisschop van Noy on in de VIIe eeuw [hs. IXe eeuw] .
2 Amelberga (bron van 877-882), frg. Bland., 125, 22; A malberga (bron van 892), ibid., 43, 23; a° 941, Diploma van Arnulf, B.
C. H., 1896, 247, PIRENNE, Alb. dipl., Pl. III; a° 959, V. Lx.
(nr 28), 33, 22; a° 987-995, ibid. (n r 63), 56, 12; a° 994 (n r 76),
64, 18. a° 996, ibid (n r 79), 66, 20; a° 996-1031, ibid., (n'' 82). 67,
5. De hl. Amelberga (VII e-VIII e eeuw) overleden te Temsche (0.-Via.).
3. Angilravnnus episcopus (van Metz, 768-791), Vita Trudon.,
273, 2; 274, 25 en 27.
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4. Ansbertus, de h1. Ansbertus (657-673, bisschop van Rouen)
959, V. LK. (n r 28), 33, 20; a° 987-995, ibid. (n r 63), 56, 12;
a° 994, ibid. (n r 76), 64, 16; a° 996, ibid. (n r 79), 66, 19; A nsbertus,
a° 975. Schenking van Eilbodo en Imma, DUVIVIER, Ac/es, I, 335. (Het
origineel heeft Ans- niet Aus- zooals DUVIVIER drukt, naar eene vriendelijke mededeeling van den heer OMONT, conservateur des ms. in de
Bibliothèque nationale te Parijs).
5. Austrigisilus (sanctus) (bron van de VII e-VIIIe eeuw), Vita
Amandi, cap. I, § 6 [IX e eeuw]. - De hi. Austrigisilus, bisschop van
Bourges (612-624).
6. Bavo, a° 819, SERRURE (n r 3), 2, 22; (bron van 694), frg.
Bland., 49, IL -- De hl. Bavo, patroonheilige van de abdij S t-Baas te Gent.
7 Bertinus (bron van 745), PIRENNE, Alb. dipl., Pl." I, D'HOOP,
11r 1 (tweemaal) [X e eeuw] ; (bron van ca 675), Ms. Gent n r 224,
10 64 v° [IXe eeuw]. -- De hl. Bertinus, abt van Sitdiu of St-Omaars.
8. Bertultus confessor Christi, a° 994, V. LK. (n r 76), 64, 17.
-- De hl. Bertulfus einde der VIII' eeuw in het land van Terouanen
overleden.
9. Chrodegangus (broil van de ViII e eeuw), bisschop van Metz
(742-766), Vita Trudon., 274, 17 [Xe eeuw]
10. Dado (of Audoenus), bisschop van Rouen, zie blz 22.
11. Elegius, a° 941, Diploma van Arnulf, B. C. H., 1896, 245,
PIRENNE, Album dipl., Pl. II. - De lil. Eligius (ca. - 590-660).
12. Florbertus, Ms. Gent n '' 224, fo 70 r° (tweemaal) [X e eeuw];
frg. Bland., 45, 8; 14; 17; 22. De hl. Florbertus, abt van St-Pieters
te Gent in de VII e eeuw.
13. Hugobertus, de hl. Hubertus (ca 665-727), DEMARTEAU, Vit.
antiq. Lambert. 171 [VIII e eeuw].
14. Leodegarius, Ms. Gent n r 224, f° 28 v° [IXe eeuw). -- De
111. Leodegarius, bisschop van Autun (659-678).
15. Rimaglius (bron van de VIII' eeuw), bisschop van Tongeren
(-;- ca. 670), Vita Trudon., 273, 8: '10 en 25; 280, 18; Rimacglius,
ibid., 279, 15 en 29: 281, 7; 286, 21 [X e eeuw].
Theodardos [sic], bisschop van Tongeren (t ca. 668), DEMAR16.
TEAIT, ; l it. antiq. Lambert., 151; Theodardo, ibid. 152 [VIIIe eeuw].
17.
Wandregisilus, a° 959, V LK. (nr 28!, 33, 19; a° 987-995,
ibid. (n r 63), 56, 11; a° 994, ibid. (n r 76), 64, 16 ; a° 996, ibid.
(n r 79), 66, 19. - De hi Wandregisilus, alit van Fontenelle hij Rouen
in de VII I eeuw. Zie ASS. Jul. V, 253 vlg.
18.
lhulframnus, a" 959, V. La. (n r 28), 33, 20-21; Vulf ramus
a" 987-995, ibid. (nr 63), 56, 11; a° 994 (nr 76), 64, 16 ; a° 996, ibid.
(nr 79), 66, 19. - De hl. Wulframnus, bisschop van Sens, Frankrijk,
overleden a° 720, naar de Ann. Bland.

a°

3
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Van de namen onder A zijn Ebroinus, Ragenfridus en Sigebertus
(alle blz. 32, alleen nog in levend gebruik in de X° eeuw, de eerste
twee hebben echter in Vlaanderen de duidelijk afwijkende vormen
Everwinus en Regenfridus. Evenmin zijn de heiligennamen gebezigd
uitgenomen Bertinus. Verschillende van deze zijn vermoedelijk of zeker
geene Vlamingen. In beide lijsten treedt de macht der overlevering
duidelijk te voorschijn, maar tevens is de navolging van oudere modellen
niet zoo slaafsch, dat zij niets van de taalontwikkeling zou laten raden.
Zie verder het hoofdstuk Spelling.

§ 4. Bijnamen.
1.

Brodherin, cijnsplichtige, frg. Bland., 128, 1. (,, broedertje «).

Ewardus, a° 941, naam van twee verschillende getuigen, Diploma van Arnulf, B. C. H., 1806, 250, PIRENNE, Alb. dipl., Pl. III
(zie blz. 29). — Os. eward, ohd. =wart, ewarto, priester. Of de naam
in Vlaanderen in 941 nog als aupelativum gevoeld werd is onzeker.
3.
Galandus, a° 975, getuige te Gent, Schenking van Eilbodo en
Imma, DUVIVIER, Actes, I, 335. -- Ags. galend, nisc. « enchanter,
incantator « (SWEET, Stud. biet. Ags.) is waarschijnlijk hetzelfde woord.
— Drie voorbeelden bij F RST.`2 , 590.
4. Lobbin, a° 994, getuige te Gent, V. LK. (n r 77), 65, 4. —
(Verkeerde lezing Lobin bij V. Lig ). Vgl. Everad of Everart Lobbekin
ca. 1220, SERRURE (n r 145), 119, 9 en 32: — Voor den zin, mndl.
lobbe, ndl. lubbe, lob, leb, dial. lobben (DE Bo), leubben (CORNELISSEN
en VERVLIET), sul, goede bloed.
5. Moliga, a° 959, V. LK. (Dr 27), 32, 33. — De tekst is naar
V. LK. : ego Rodulfus kiloliga cognoui et annotaui. Thans is Rodulfus onleesbaar, moliga met de grootste moeite te ontcijferen. De beteekenis van moliga is onbekend, maar men zou hier den nominatief
msc. sing. van een zwak adjectief op -ig (molig) kunnen herkennen.
Of is de lezing verkeerd en is het *modiga « de moedige «? (het adj.
moedig bestaat in alle Oudgerm. talen, met verschillende beteekenissen,
in het Mndl. ook in den zin van overmoedig, hoovaardig).
6. Stillemannus (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 125, 14.
7.
H'ivechin, cijnsplichtige (vrouw naar hare plaats in de lijst),
frg. Bland., 128, 10. — De naam zou kunnen beteekenen ,, wijveken «;
maar het kan eenvoudig een verkleinvorm zijn van een wiv- naam.
Zie Clodawiva blz. 25. Misschien zijn beide opvattingen gegrond, daar
een wiv- naam later in den zin van « wijf « kan opgevat zijn geweest.
2.
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§ 5. Persoonsnamen in plaatsnamen.
1.

A ddingahern (bron van 840), frg. Bland., 45, 2. -- Adegem,

arr. Eekloo (0.-Via.).
2. Ansoldingehem, a° 959, V. LK. (n r 28), 33, 23-24. — Anzegem, arr. Kortrijk (W.-Vla.).
3. Bacceningahem (bron van 814-848), frg. Bland., 23, 28. —
Ligging onbekend.
4. Basingasele (bron van 822), frg. Bland., 29, 13; 47, 20.
— Ligging onbekend.
5. Bavingehem, a° 976, SERRURE (nr 9), 12, 2. — Bavegem,
arr. Gent.
6. Bellingaberega (bron van 856), frg. Bland., 39. 24. — Ligging onbekend.
7. Beringharnma (bron van 819), frg Bland, 27, 15. -- In het
Aardenburgsche (Zeeuwsch Vla.), niet nader te bepalen.
8. Bucingehem, a° 964, V. LK. (n r 36), 40, 2 ; a° 966, Diploma
van Lotharius, Analectes, xxiv, 178. — Beide malen aangegeven als onder
ll'alehem (bij Wortegenl, arr. Oudenaarde, 0.-Vla.) liggende. Thans
Butsegem op Caster (arr. Kortrijk, W.-Vla.), naar ADZO, Biekorf, xix,
(1008), blz. 236.
9. Bugginsela, ao 966, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv,
178. — Naar den samenhang hoort de buurschap Bugginsele bij een
fiscus Wanebrugge, die naar andere bronnen (MIRAEUS, I, 44; III, 20)
gelijk staat met S t-Michiels bij Brugge
10. Caningahem, a° 967, SERRURE (nr 6), 7, 28. — Canegem,
arr. 'Tielt (W.-Vla.).
11 . Culingahem accra (bron van 840-877), frg. Bland, 35, 6. —
Misschien Colleghem, plaatsnaam te Deurle, arr. Gent, a° 1500 vermeld naar DE POTTER, 1 e r., Deurle, blz. 13, n. Zie VAN CAPPEL,
Biekorf, xx (1909), blz. 162.
12. Ekeningahem (bron van 840877), frg. Bland. 41, 8-9. —
Ligging onbekend.
13. Loco noncupante : in Erepolingalanda (bron van 8-10-877),
frg. Bland., 39, 6. — Ligging niet bekend.
14. Evergehem, a° 967, SERRURE (nr 6), 7, 18. — Evergem, arr.
Gent.
15. Evinaccar (bron van 822), frg. Bland., 20, 6. — Ligging
onbekend.
16. Fredingahem (bron van 815.844), frg. Bland., 13, 20-21;
21, 9. — Ligging onzeker, daar verschillende plaatsen in lateren tijd
den vorm Veerdeghem opleveren.
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17. Frigelingehem, a° 966, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv,
178 — De identificatie met Vrijlegers-hoek (Holste, arr. Kortrijk,
W.-Vla.), door ADZO (Biekorf, xx [1910], blz. 123) voorgesteld en door
VAN CAPPEL (ibid., blz. 162-164) bestreden, lijkt mij zeer aannemelijk.
18. Frordeslo, a° 994, V. LK. (nr 76), 64, 38. -- Vladsloo,
arr. Diksmuide (W.-Vla.).
Gegninga thriusca (bron van 814-844), frg. Bland., 33, H
19.
--- De ligging van dezen driesch (thriusca) is niet nader te bepalen.
20. Gisingasule, a° 864, SERRURE (nr 4), 4, 15; Gisiiu a,sela,
a° 076, ibid (n r (3), 12, 3. — De tekst is duidelijk Gisingasule met
u,. wat blijkbaar eerie fout is voor -sale. — Ligging onbekend.
Gotheniiaogian, frg Bland., 33, 13, beteekent ,, ooye (d. w.
21.
z. weide) der Gotthemmers k of inwoners van Gotthem (arr. Gent).
Zie Hoofdstuk II § 3.
22. Gundinglehem, a° 967, SERRURE (n r 6), 7, 18. Waarschijnlijk
fout voor Gundlingehem (a° 1130 Gundlegem, SERRURE [nr 29], 35,
2). — Wondelgem tegen Gent.
23.
Gutdingahenr, a° 967, SERRURE (n r 6), 7, 20. -- Ligging
onbekend.
Handelingehern, a° 966, Diploma van Lotharius, A nalectes,
24.
xxiv, 178. -- Andelgem, leen behoorende bij Desselgem (arr. Kortrijk,
W.-Vla ), naar Anzo, Biekorf, xix (1908), blz. 163.
25. Hatingern (bron van de VII° eeuw), frg. Bland., 17, 5. --Misschien Hadengem, later S t-Pieters-Aaigem te Gent.
26. Herling ehem, a° 967, SERRURE (nr 6), 7, 24. — Te Oostakker (arr. Gent, zie DE POTTER, 1° r., Oostakker, blz. 16-17).
IJermengem, frg. Bland., 127, 9. — Nederzwalm-Hermelgein,
27.
arr. Oudenaarde (0.-Via.)? Deze localisatie wordt door ADZO, Biekort,
xix [1908], blz. 314, bestreden.
28. Hervaldolugus (?)(bron van 745), PIRENNE, Alb. dipl., Pl. I.
D'HooP, 11 r 1 [h° eeuw]. De tekst heeft : in loco nuncupante hro char
hem siue herualdolugo in pago flandrinse. -- Hrochashem is Roxein (arr.
Oostende, W.-Vla). Wat ook lugo moge zijn, Herwald is een persoonsnaam,
29 Hildeningahem seu Burstitia (bron van 825), frg. Bland.,
27, 20; Hildingahem, ibid., 49, 5. --- Hillegem, arr. Aalst (0.- Vla.).
30. Hrochashem (bron van 745) = Roxem, zie (28) Hervaldolugus.
31.
Hroking ahem (bron van 815-844), frg. Bland., 13, 24. — Het
verband laat geene localisatie toe. Rokegem onder S t"-Maria -Iloorebeke
(arr. Oudenaarde, 0.- Vla.), past formeel, maar niets bewijst deze loralisatie. De plaats is m. i. gelijk .te stellen met Brochingahinn, frg.
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Bland., 41, 5, waar FAYEN opmerkt dat misschien Hrochingahim moet
gelezen worden. Aangezien Trad. Bland., 40, 4, Rokkingim heeft voor
dezelfde plaats en Ann. Bland., a° 737, Rochingehem, is de identificatie zeer goed te verdedigen. De laatstgenoemde plaatsen zijn gelegen
in Mempisco, super fluiio Dorn2ia. Naar DE POTTER, 1 e r., Hansbeke,
blz. 25, scheidde, a° 1242, een water, de Durme, de prochiën Zomergem
en Hansbeke. v' HERBOMEZ, Charles de l'abbaye de St -Martin de
Tournai, I, n r 178, vermeldt a° 1203 in eene reeks van getuigen afkomstig van Oedelem, Knesselare, Ursel, Aalter, ook een 1 p ain de
Rokenghern. Het stuk afgegeven door Willelmus, filius Sygeri de Somerghern, don2inus de la Wastine betreft de tienden in parrochia de
Haltra, door voornoemclan Willelmus aan de abdij van den hl. Martinus te Doornik afgestaan. De zinsnede ubicunque dominium meum
protenditur ultra fluvïum qui dicitur Doorma steunt duidelijk de opvatting dat eene Durme door Aalter loopt, hoewel de tekst geene absolute zekerheid geeft. Het zou dus zijn een Rokegem bij Aalter (arr.
Gent).
32. Idingehem, a° 966, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv,
178. — Idegem bij Aalst (0.-Vl.).
Idingehem, a° 976, in pago thesandrie, SERRURE (Il r 9), 12, 8. —
Naar PIOT, Pagi, blz. 79, 80, Itegem (prov. Antwerpen). Is deze identificatie juist, dan zal waarschijnlijk de spelling van het goed bekende
Idegem (niet ver van Gent), voor het verre Itegem het model gegeven
hebben.
Machingahem (bron van 661-681), frg. Bland., 49, 1. — Eerre
van de plaatsen genaamd Makegem (onder Schelderode, arr. Aalst of SintDenij,s-Boekel, arr. Oudenaarde, heide 0.-Via. Zie PIOT, Pagi, 97.)
34. Mantingalanda (bron van 822), frg. Bland., 27, H-12. —
Lig ging onbekend.
Meigem, arr. Gent.
35. Meingem, frg. Bland., 128, 8.
36. Moringehen2, a° 964, V. LK (nr 36), 40, 3-4 ; a° 966 Diploma
van Lotharius, Analectes, xxiv, 178. — Mooregem, arr. Oudenaarde
(0.-Vla.).
37. flostarmaringabiluca (bron van 840-877), frg. Bland , 39, 5.
-- Ligging onbekend. — Ostarmaringarodha, ibid., 39, 4. — Ligging
ook niet bekend.
38. Papingalant, a° 976, SERRURE (nr 8), 10, 23. — Ligging
onbekend (in Zeeland).
Papingehem, a° 976, ibid. (nr 9), 12, 2. — Vlierzele-Papegem,
arr. Aalst (0.-Via.).
39. Pettingehem, a° 864, SERRURE (nr 4), 4, 35. -- Een der
talrijke Petegem's van Vlaanderen.
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40. Pottingehem, a° 966, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv,
178. — Potegem, gehucht en kasteel op Waregem (arr. Kortrijk, W.Vla.). Zie ADZO, Biekorf, xx (1909), blz 27.
41. Segingahem, frg. Bland., 128, 3. — Localisatie onzeker.
Siggingahem, a° 960, Schenking van Arnulf, Analectes, xxiv, 173.
-- Zingem, arr. Gent.
Siggangahem (bron van 892), super fluvio Scalde, frg. Bland.,
43, 16. — Zelfde plaats.
Siggingehem, a° 967, SERRURE (n r 6), 7, 22. --- Zingern op Oostakker (arr. Gent). Maar Siggingahem, ibid., 7, 25, is de gemeente
Zingem aan de Schelde (arr. Gent).
Sikingehem, a° 966, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv, 177.
— Ligging niet zeker; misschien Zingem op Oostakker.
De onderscheiding tusschen de twee Zingem's is niet altijd gemakkelijk, maar wij richten ons naar de plaats, die de naam in eene reeks
inneemt. De tijdgenooten onderscheidden duidelijk, zie SERRURE (n r 6),
7, 22 en 25 ; (nr 12), 18, 25 en 26 [Me eeuw] .
42. Seivaringahem, a° 966, Diploma van Lotharius, Analectes,
xxiv, 177. -- Zeevergem, arr. Gent.
43. Snethlingehem, a° 941, Diploma van Arnulf, B. C. H., 1896,
247, PIRENNE, Alb. dipl., Pl. II; Snellingehem, a° 966, Diploma van
Lotharius, A nalectes, xxiv, 178. — Snellegem, arr. Oostende (W.-Vla.).
44. Sumeringahem (bron van 815), frg. Bland., 21, 4; a° 966,
Sumeringehem, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv, 177. — Zomergem, arr. Gent.
Tatingehem, a° 966, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv,
45.
178. — Volgens ADZO, Biekorf, xx (1909), 75-78 niet met Tatinghem
(Pas-de-Galais) gelijk te stellen ; de plaats is in het Kortrijksche te
zoeken.
Teppingehem, a° 966, Diploma van Lotharius, A nalectes, xxiv,
46.
178. --- Ligging onbekend.
47.
Thiabodingahem (bron van 840-877), frg. Bland., 43, 10. —
Bij de Schelde, ligging onzeker. Volgens FAYEN (register) en ADZO,
Biekorf, xix (1908), blz. 129-131, zou dat
. Tiegem, arr. Kortrijk (W.Vla.) zijn. Tiegem op Lemberge (arr. Gent, zie DE POTTER, I e r ,
Lemberge, blz. 3, 4) is hier zeker niet bedoeld daar dit in pago Bracbantinse gelegen was.
Thrassaldingehem, a° 966, Diploma van Lotharius, Analectes,
48.
xxiv, 178. — Desselgem, arr. Kortrijk (W.-Vla.).
49.
Thuringehem, a° 966, ibid., A nalectes, xxiv, 177. — Ligging
onbekend. Vermoedens bij Anzo, Biekorf, xx (1909), blz. 120 (Doore-
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zeele op Evergem is zeker Thornesele, SERRURE [O r 6], 7, .22, dus
hier uitgesloten).
Vinpinga accara, frg. Bland., 33, 10. — Ligging onbekend.
50.
51. Wialingahern, a° 839, V. LE. (o r 11), 18, 11 en 37; frg.
Bland , 31, 22. — De lezing van het frg. alleen is duidelijk ; het oorspronkelijke heeft uui.liugahe en uui.lingahem. Wielinghem in Zeeland,
in 1377 verdronken naar FAYEN.
Willingahem (bron van 840-877), frg. Bland., 37, 19. — Later
52.
zeker uitgesproken alsof het was * W ilingahem (Trad. Bland., 36, 19,
Wilengim [XP eeuw]), thans Wijlegem op S t-Denijs-Boekel, arr. Oudenaarde (O.Vla.).
53.
Wintreshovo, ao 976, in pago Hasbaniense, SERRURE (n r 9),
12, 5. — Wintershoven, arr. Tongeren (Limburg).
A. T weestammige namen.
Ansold (2), Frórád (18), Flerwald (28), Ostarmar (37), Sewar
(42), Thia(d)bod (47), Thrassald (48), Wintre (53).
Formeel is alleen op te merken dat Setvar, uit séiv-, zee, en war(waarnemen?), te vergelijken is met Scipuar (SCH6NFELD, s. v.; F6RST.2,
1308); het tweede lid is wara- verschillend van warja- (WREDE, Sprache
der Ostgoten, blz. 82-83, 145). — Thiabod- uit Thiadbod, niet zeer

verbreide naam (FÖRST. 2, 1424-1425), dien de schrijver van Trad. Bland.
tot Thietbold- verandert (Thietboldingim, 42, 8). — Wintreshovo beteekent ten hove van een man genaamd Wintre (niet hof dat in den
winter dient, want dan zou de genitief niet gebruikt zijn). Wintre
is uit Winid-harja- met volksetymologische verbinding met het woord
winter. Zie nochtans Wintar als persoonsnaam, FORST. 2 , 1620.
In de meeste plaatsnamen heerscht lieden een korte vorm in plaats
van de vroegere tweestammige benaming : Ansoldingehem is nu Anzegem, het uitgangspunt is dus A nsing van * A nsa in plaats van A nsolding,
afgeleid van Ansold (Ansenghem, reeds 1246. DEFLOU, s. v. A nseghem).
Nochtans bestaat nog heden, volgens DEFLOU, eene uitspraak A nsdegenn
(uit Ansoudenghem). — Thiabod- (als het Tiegem is) is vervangen door
door Tied-, Thrassald- door Thrasl- (reeds Trad. Bland., 105, 15,
Thraslingim, bron van 1035 [XIe eeuw] ; Traslingehem, Analectes, xxiv,
181 [Xe-XIe eeuw]). De tweestammige namen met -ing nog verlengd en
met een ander woord (hem, land, enz.) samengesteld, vormden ellenlange benamingen, die men moest streven om te verkorten.
Geen enkele dezer tweestammige namen bestond nog als levende
persoonsnaam in de Xe eeuw; zij behooren meest tot eene oudere laag,
die der eerste nederzettingen der Franken in Vlaanderen.
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B. Korte namen.

Als korte namen herkennen wij ; Adda, Racca, Basa, Bavo, Bello,
Bera, Balsa of Bucin, Buggin, Cana, Cula, Eka, Erepola (verkleinwoord van Erpo), Evera, Evin, Freda, Frigela, Gegna, Gisa, Got,
Gundila, Gutdin, Handila, Hata, Herla, Herma, Hilda, Hroc, Ida,
Maka, Manta, Meina, Mora, Papa, Petta, Potta, Sega, Sigga, Sika,
Snethla, Sumero, Tata, Teppa, Thuring, Vimpa, Wiala, Wi/a (?).
Slechts een deel dezer namen komt als benaming van levende personen in onze teksten voor
Ada (bron van 888-898), mancipium (man of vrouw, het blijkt
niet), frg. Bland., 126, 2. — Naar HOLDER, Keltisch. Vgl. A d d ingahem (1).
Bavo, blz. 33, vgl. Bavingehem (5).
Bera, Bering (7), houdt verband met levende namen als Berengarius (blz. 24), Beretger, Berf ria'us.
Erpo (bron van 998), mancipium te Mater (arr. Oudenaarde, 0.Via.), Trad. Bland., 98, 21 [XIe eeuw]. -- Vgl. Erepolingalanda (3).
Evera, Evering- (Evergehem, 14). — De stam ever- is in talrijke
namen als Everardus, Everboldus, Everu v inus, vertegenwoordigd.
Evo, a° 941-955, getuige, V. LK. (n v 17), 23, 28. — Vgl. Evinaccar (15). Erin is verkleinwoord van Evo.
Fredelandus, a° 941-955, getuige, V. LK. (n r 17), 23, 25. -- Zelfde
stam als Freding- (16).
Gundila (22), verkleinwoord van een met stam Gund- gevormden
naam, als : Guntbertus, Gundolf, enz.
Hatta, Ann. Bland. a° 758 [X.I e eeuw]; Trad. Bland., 4, 10 [XIe
eeuw], abt van St-Pieters. - Vgl. Hatingem (25). Hilding-, Hildening- (29). Vgl. Hildeberga, tfildeboldus, Hildebrandus, en andere namen met Hilde-.
Rucho de Sclautis (bron van de VIIe eeuw), verkooper, frg. Bland.,
45, 24. — Vermoedelijk dezelfde naam in Hrochas-hem (gen. sg. van
Hroc) en Hrokingahem (30-31).
Ida, Iding- (32), vgl. namen als Idelandus, Idasgarda, Idisiardis (blz 26).
Manna, cijnsplichtige, frg. Bland., 127, 21. — Of Meingem (35)
hiermee te verbinden is, is twijfelachtig, daar *Maingahem eerder op
een naam Maia wijst.
Moring (Moringehem, 36) is verwant met Morbertus, frg. Bland.,
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45, 11; Aloringus, getuige (bron van 989), Trad. Bland , 94, 1; Morunc, ibid., 119, 12 [XI° eeuw].
Seging-, Sicging-, Sig;ing -, Siking- (41) is afgeleid van Sig -namen
als Sigardus, enz. ( m et verscherping tot k in *Sikka, wat nog elders
in vleinamen voorkont).
De volgende namen kunnen onder verschillende hoofden gebracht
worden :
I. Gewone vleinamen : Buggin (9), verkleinwoord van Bugga of
Buggy, dat met Burg- samenhangt. » Ego Burchardus rui et Buggo
nominor «, SocIN, iVlhd. Namenb , 193; Gegna (19), vgl. FORST.',
56., Cagano, Gaganhard, enz ; Giisa (20), vgl. Fi RST. 2 644, Giso;
Snethla of Snella. (43), zie hij F6RST. 2 1350 1351, een aantal namen
met snel samengesteld ; over de afwisseling snethl-, snelt-, zie Hoofdstuk IV, § 3; Wiala (51), zie Fi RST. 2 , 1553, Weal ° .
II.

Iets minder bekend zijn :

Bella (6) uit Balljo (?). Misschien verwant met namen als Ballomarius (SCH6NFELD). Eene afleiding van Bald- met umlaut is in het
Ondi. onwaarschijnlijk, daar -ing hier geene umlaut bewerkt (tegen
F6RST, 3 -JELL., I, 346). Andere Belling- namen zijn Bellinghehem (Nord),
DEFLOU (bewijsplaats van 1394); Belleghem, arr. Kortrijk (W.-Vla.
— oudste vermelding a° 1080, naar DEFLou, s. v ), Bellinkhave (0.-

Yssel), enz. Zie F6RsT. 3 -JELL., I, 343, 351, 454 vlg.
Butsa, of met diminutiefsuflix -Ie, Burin (8), heeft naar de huidige uitspraak korten klinker. Het zou dus van een stain bud- voortkomen. Dit is in namen minder gebezigd dan heiti- en bod-. Zie F6R,sT.2,
2118, 319. Over -sa in ondl. namen, zie Hoofdstuk 111, § 2.
Eka (12) is als eigennaam twijfelachtig. Onder de zeer veel vormen
die F6RST. 2 , 20, onder Agih,,rrd aanhaalt, zijn er ongetwijfeld die op
Ndl. en Ndd. bodem als Ek-hard, d. w. z. eik-sterk, konden opgevat
worden Van zulke namen is Eka dan zeer natuurlijk afgeleid. Maar
dit is niets meer dan eene gissing.
Frigela (17) met l-deminutivum (Hoofdstuk III, § 3) van een naam
als Frigeridus (SCH6NFELD), zie Ft RST. 2 , 523 vlg.
Gutda, Gudda (23). Naar den lateren vorm Guddengem, a° 10191030, SERRURE (n r 12), 18, 27 [XI° eeuw], Gud 'in grat, ibid. O r 146),
122, 18 (ca. 1220) [graf als graht, gracht, te lezen?], is het bestaan
ridus,
van zulk een naam waarschijnlijk. De stam is God- als in Godefridus,
Gotmarus, enz., en de oorspronkelijke vorm van den vleinaam zal mo-

gelijk eene j gehad hebben, wat den u klinker . verklaart (*Guddja)
Erma of Herma (27), in *Herminge-hem, Hermengem. Vgl. Ermo,
FORST. 2 , 470. – Zeer vroeg reeds begint de verwarring tusschen erm-,
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erman . , en herman- (van *harjaman-). Zie SCHONFELD, s. v. Ermanaritus.
Manta (34). Vgl. F6RsT, 2 , 1093, waar meest twijfelaclitige voorbeelden aangehaald worden (Mantio = Mancio, d. i. Mand + so, verschillend van Manto). In het Ondl, zal Manting, al of niet over vleinaam Manta, van Mantet, ags. Manta t, afgeleid zijn. In Vlaanderen
is de naam na de Xe eeuw wel bekend. Mantetus, a° 1097-1108, V.

LK. (nr 164), 109, 9, getuige (copie van de XII e-XIIIe eeuw); a° 1115,
ibid. (nr 187), 119, 7 (orig.) [V. LK. leest verkeerd Anteci]; a° 11'22,
ibid. (nr 198), 124, 22 (orig.); a° 1108 ibid. (n r 311), 176, 30 (orig.).
*Mantetingalanda is door eene dissimilatie Mantinga- geworden; ofwel
is Mantinga eerst van Manta afgeleid. Mante, mansnaam, Mantingin plaatsnamen zijn ook Friesch (J. WINKLER, Stud. in Ndl. Namenk.,
blz. 98, 163).
III. Niet regelmatig verkorte namen, maar echte bakernamen zijn
de volgende :
Bacca (3), ags. Bacca, Baca (SWEET, 0. E. T.), Frie. Bakka,
blz. 176; Basa (4), zie F6RST. 2 , 249; Maka
(33), merov. Macco, D'ARBois, Etudes, p. *99; Papa (38), Petta (39),
Potta (40). Men hoeft zich over den oorsprong van deze en andere pWINKLER, N. G. N., I,

namen het hoofd niet te breken Gansch verkeerd is de door FORST2.,
223, 317, 320, en elders, ingeslagen weg, waar hij alle Papa's en
Papo's onder Babo, Poppo onder Bobo, Polo onder Bodo brengt, alsof
deze namen uitsluitend hd. waren. In de bakertaal staat p voor om
't even welke labiaal, zoo voor in in Polly (= Mary), Peg (= Meg)
in 't Engelsch, voor f in Paco (= Francisco) in 't Spaansch, voor f
en u' in het Friesch (Pim = Willem, Panne = Frans), J. WINKLER,
Stud. in Ndl. Namenk., blz. 249, 251. In lateren tijd is in Pet- de
naam Petrus gevoeld, vandaar denkelijk de uitspraak Petegem in plaats
van Pettegem. Maar wat voor een naam het uitgangspunt van een
stamelwoord als Petta geweest is kunnen wij niet raden (mogelijk
Freda of iets dergelijks). Eveneens kan Potta van een Folk- naam
uitgegaan zijn, doch alle gissingen hierover zijn ijdel. — Tata (45),
F6RST. 2 , 1392, SociN, Mhd. Namenb., 195; Teppa (46), (ags. Tapa,
Teappa, SEARLE, Onomast. ags., Zapho, F6RST. 2 , 1673, zijn zeer onzekere parallellen) zijn eveneens bakernamen; Willa, later 11'ila (52),
kan uitgegaan zijn van een Wil- naam ( Wilhelmus, Witnodus), maar
de lange t van Wijlegem bevreemdt. Is de bakertaal hier voor de afw ijking verantwoordelijk?
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lV. De overige namen zijn van verschillenden oorsprong :
Got (21) in Gothemiaogian is een in liet Ohd. bekende (HOFMANN,
Z. f: d. A., xxvll [1883], blz. 312), eenstammige volle naam.
Cana (10), Cula (11) zijn uiterst twijfelachtig. Vgl. voor den eersten Cannabaudes (ScHONFELD), voor den tweeden den plaatsnaam ags
Culan fen (SEARLE, Onomast. ags.).
H..rndila (24) is door geen enkel ander voorbeeld bekend.
Herlingehem (26), is hierdoor merkwaardig, dat de naam steeds
met h voorkomt, terwijl Erlebaldus, Erlulfus, in liet Ond. zonder h
gespeld zijn. Als de naam der Eruli hiermee gemoeid is, is het bevreemdend dat de spelling van den plaatsnaam verkeerd zou zijn. Te
verge lijken misschien met Thuringehem (49). Dit laatste beteekent woning van Thuringers of van een Thuringer; ofwel van één persoon geheeten Thuring. Alleen in het laatste geval kan er sprake zijn van
een persoonsnaam.
Sumaro (44), (ScIIÖNFELn, s. v. Sunzarionimus), Vimpia, Vimpus
(50), enz. (HOLDER, s. v.) zijn Keltische namen, die denkelijk in VJaanderen vuér-Germaansch zijn. (Zie Hoofdstuk VI).
Eene eigenaardigheid van de patronymica op -ing in het Ondl. is
de vorm -ening : Baccening- (3), Ekening- (12), Hildening (29), die
op afleiding van -n stammen wijst. Analogische invloed van stammen
op -na- is misschien in aanmerking te nerven (*Megening , *Regening,
van Megen-, Regen- namen); maar etymologisch is de vorm natuurlijk
volkomen gerechtigd. Reeds in de X'' eeuw is de gewone vorm Hildingahem (frg. Bland., 49, 5) naast Hildeningahern in gebruik. In de
XIe eeuw verdwijnen de laatste sporen van de -eninga- vormen.

C. Slot

Tegenover de levende benamingen van de IX" en X e eeuw treffen ons
de persoonsnamen in plaatsnamen door hun archaistisch karakter. Geen
derde deel is nog in de persoonshamen uit de Xe eeuw terug te vinden.
Hierover hoeven wij ons niet te verwonderen daar de plaatsnamen voor
het meerendeel van de eerste bezetting van het land door de Franken
dagteekenen. Zij geven ons dus kostbare getuigenissen voor het alleroudste Nederlandsch ; voor de taal echter der IX e en Xe eeuw zijn ze
met omzichtigheid te gebruiken, daar ze, evenals de namen van koningen
en andere historische personen, slechts traditioneels naamvormen opleveren.
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A ANHANGSEL.

Plaatsnamen O1) -ringehem,

enz.

Een naam als Heccringehem, a° 9(37, SERRURE (Ir' ' (S), 7, 1E0, Akkergern (heter, naar de nu nog heersclrende volksuitspraak : Ekker ,7em),
wijk van Gent, wijst op een PatronYmicum *Ileccring, van een naamvorm *Heccra, Reeds a° 1049-1030 vindt men zonder h F.kkereng em,
SERRURE ( D r 12), 18, 25. Soortgelijke namen, hoe bevreemdend ook in
de formatie, zijn in ondl. plaatsnamen tamelijk verbreid.
1. Alfrin[ehem], a° 1066, DIEGERICi, Inventaire des chartes de
Messines, n r' 41; -gehein thans onleesbaar; a° 1081-1085 A j' ingehem.
Cf. PROU, B C 11., 1902, blz. 200-225, waar de stukken n r 3 en 4
bij DIEGERICK uitvoerig besproken en met neet fac-simile uitgegeven zijn.
Andere bewijsplaatsen, DEFLOU, 210 vlg. — Alveringem, arr. Veurne
(W.-Vla.).
2. Aspergem, DEFLOU, 322 (oudste bewijsplaats, a° 1640).
3. Oldrengem, ca. 1100, F6RST . 3 -JELL . , I, 89. -- Audergem, arr.
Brussel.
4. Bacrehem (bron van 1197), F6RST."-JELL.. I, 341. -- Bakergem onder Denderleeuw, arr. Aalst (0.-V1a.).
5. Baldringehem (bron van ca. 1093), DEFLOU, 570. — Baudringlrem, wijk van Campagne-lez-Wardrecques en Wardr°ecques (Pas-de- Calais). Twijfelachtig daar HAIGNERhi, Chartes, I, n r 88, Bladringehem
leest voor hetgeen is Baldringehem hij GU1;,RARD, Cartulaire de St-Bertin,
blz. 205, 8 (bron van 1092 of 1093).
6. Baltersem (A lar, dus de Baltersem, getuige), a° 1130, SERRURE
(n r 28), 34, 7. — Boutersem, arr. Leuven. endere bewijsplaatsen.
FonsT. 3 -JELL., I, 3.17.
7. Baltreshanda, a o 1019-1030, SERRURE (no 12), 18, 22 ; Bultreshanda (bron van 990), Trad. Bland., 04, 15 ; (bron van 1017),
ibid., 103, 21 [alles XI° eeuw] . Zie nog SERRURE, 55, 7 ; 151, 5;
160, 25. -- Boterzande onder Assenede (Zeeuwsclr-Vla.), sedert 1408 verdronken.
Van een persoonsnaam *Baltre uit *Bald-here?
8. Bladramercs, a° 966, Diploma van Lotharius, An , 1 ectes, xmv,
178 is een pratum te Afsnee, dat later, a° 1375, als B..zdermeersch,
a° 1562 als BL errneerch (sic) optreedt (DE POTTER, 1 e r., Drongen,
blz. 4, n. 1). De oorspronkelijke lezing is -meres (niet -meees, zooals
in de gedrukte teksten Analectes en Trad. Bland , 65, 15) naar vrien-

PERSOONSNAMEN VII e -x e EEUW

45

lelijke mededeelingen van Hoofdarchivaris CUVELIER te Brussel en adj.archivaris VLAMYNCK te Gent. — Te interpreteeren : meersch van Bladra
(persoonsnaam)? Zie ook Ver sl en Mededeel. der Kon. Vla. Academie,
1919, blz. 331 vlg.
Bladringhem (bron van 1009), FC)RST. 3 -JELL., I, 477. — Blaringhem (Nord), Frankrijk. -- Eveneens van Bladra. Zie ook (5) Baldringehem.
9. Bodrengeni, bewijsplaats van 1151 en 1103 hij Ft RST.^' -JELL., I,
504-505; a° 1197, l z, )dreghem, V. La. (n r 377), 205, 27. — Misschien
gelijk te stellen met Boeregem (onder Huisse en Auwegem, arr. Ouden-

aarde,
10.

Boveringahem (bron van 1150), Beuvrequin (Pas-de-Calais),

KURTH, Front.,

I, blz. 279 (naast jongere

vormen))

en DEFL0u, 909.

Dentergem, Trad. Bland., 109, 10 [XI° eeuw]. Andere latere
bewijsplaatsen, F6RST. 3 -JI.LL., I, 686. — Dentergem, arr. Thielt (W.11.

Vla.).
12. Fliringehem. a° 960, Diploma van Lotharius, Analectes, xxiv,
178 (onder Walehem, dat zelf bij Wortegem, 0.-Via., hoorde). De naam
*Fliro, *Flira schijnt elders niet aangetroffen te worden (F6RST. 2 , 511).
Misschien is Fliring- een meta these van Friling-, dat beter gestaafd
is, ten minste in plaatsnamen (zie F6RST. 3 -JELL., I, 944).
13. Geverirtg ehem (bron van 868-869), DUVIVIER. Recherches, blz.
312. -- Naar PIOT, Pagi, blz. 94, Gevergem, onder Moorsel, arr. Aalst
(0.-V1a.) [naar een cartularium].
14. Guntrengem, a° 1019-1030, SERRURE (n r 12), 18, 6. -- Wontergem, arr. Gent.
15. Heccringehem, hierboven blz 44. — Hekkergem bestaat ook te
Wetteren en te Schellebelle, arr. Dendermonde (0.-Via.), DE Povvin.
4( r., \Vetteren, blz. 13; Schellebelle, blz. 1.
10. Heldringhem, a° 1090, Heldergern, arr. Aalst (0.-Via.), naar
DE POTTER, 5 e r„ Ileldergem, blz. 2; Helderghem, ca. 1220, SERRURE
(nr 142), 114, 4. -- Hildringhehem (bron van 1179) is Hydrequent
onder Rinxent (Pas de-Calais), naar KURTH, Front., I, blz. 280.
17. Idrengoham (bron van 966), FiRST. 3 -JELL., I, 1546. — Iddergem, arr. Oudenaarde, 0.-Vla.
18. Landringehem (bron van 1037), V. LK (a' 119), 84, 4 (copie
van 1678); a° 1103, Landrengem, ibid. (n r 283), 162, 9. — Landergem,
gehucht van Anzegem, arr. Kortrijk, W.-Vla. (Aazo, Biekor f xix [1908],
blz. 322).
19.

Ledringehem, a° 907, SERRURE (n r 7), 7, 20. -- Naar den sa-
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menhang is dit waarschijnlijk dezelfde plaats als Liedrengem, a° 10191030, SERRURE (nr 12), 18, 25 [XIe eeuw], Ledergem, ibid. (n r 145),
119, 33, Ledregen (n r 146), 133, 22, Liderghem, 132, 5, up Lidergemmer coutere, 129, 32 (alles ca. 1220). Voor de ligging past Ledergemkouter te Oostakker (tegen Gent), zie DE POTTER, 1 e r., Oostakker,
blz. 3. - Een ander Ledringhem hij Duinkerke (Frankrijk) duikt reeds
a° 723 op als Leodringas mansiones (GUÉRARD, Cartul. de S t-Bertin [n r xxlx], blz. 49) [kille eeuw], als we LONGNON, Pagi, I, 41-43,
mogen gelooven. Volgens HAIGNERÉ, Chartes, I, n r 16, moet Leodedringas gelezen worden, wat GUÉRARD ook geeft onder n r xxVIII (blz. 49,
beknopte ontleding van het daarop volgende stuk). DASSONVILLE, Phil.
Bijdr , 1894, 7, vermoedt hierin Leodréd, met bewaarde ug. é 1 . Dit is niet
onmogelijk, aangezien de streek van Calais en Boulogne Engelsche eigenaardigheden in de toponyrnie (namen op -tun) vertoont. Nochtans meen
ik eerder aan verdoffing van de t in liet tweede lid van eene samenstelling te moeten denken. Overigens is de gelijkstelling van Leodringas
of Leodredingas mansiones neet Ledringhem verre aan zeker, aangezien in den tekst volgt : seu Belrinio super fluvio Quantia (=Beaurainville aan de Canelie).
I)e vormen Led-, Lied-, Leod- laten zien dat reeds vroeg eene
verwarring tusschen Lied- (uit ouder Leud-) en Lid- begonnen was.
20. Leuergem, ae 1192, V. LK. (n r 366), 200, 18; Leivrergem [sic], a° 1198, ibid. (n r 381), 207, 24. - Leeuwergem, arr.
Oudenaarde (0.-Vla.).
21. Maldrenghem (bron van de NIIe-XIII° eeuw), Trad. Bland.,
136, 28 ; Maldreghem, 136, 30; 137, 13 en 24 ; Maelderghem, a° 1227,
SERRURE (n r 160), 146, 10, Malderghem ... in parochia de Boucle
s. Dyonisii (bron van 1281), V. LK. (n r 896), 402, 5. - Maldergem
is nu nog een gehucht op S t-Denijs-Boekel (ADzo, Biekorf, xix [1008],
blz. 324).
t'✓Iaterghem (Hugo, dictus de Materghem), a° 1247, SERRURE
22.
(n r 250), 240, 17. - Ligging mij onbekend, vgl, voor den vorm Matringhem (Pas-de-Calais).
Ottrengem, a° 1123, V. LK. (n r 199), 125, 14 en 20; Ot23.
tregem (bron van 1138-1159), Trad. Bland., 150, 17; Ottergem (bron
van 1164), ibid., 176, 22, schijnt Ottergem, arr. Aalst (0.-Vla.) te
zijn. -- Ottringhem (bron van 1036), V. LK. (n r 117), 82, 32 (laat
afschrift), kan fout zijn voor Ottingehem. De naam Ottersam schijnt
die van eene buurschap Op Zwijnaarde, arr. Gent, te zijn (V. LK., register).
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24. Overingahem, Ovringehem (bron van 1084), is de oudste
gedaante van den naam Auvringhen (te Wimille, Pas-de-Calais), zie
DEFLOU, 380.
25. Pupringahem (bron van 877), MIRAEUS, IV, 174, Poperingehem, a° 1107, v'Hoo p , nr 3, enz. (andere bewijsel. F6RsT.3-JELL.,
II, 493, DASSONVILLE, Phil. Bijdr., 1893, 42). - Poperinge (W.Vla.).
26. In Ramaringahemia agruna (bron van 830), frg. Bland., 29,
19; in Ramariggahemia mariscum, ibid., 29, 21, wijst op een stam
Ramaring-; vgl. HHrammeria accarom (bron van 838), ibid., 29, 25.
27. Sedregem, ca. 1220, SERRURE (nr 142), 114, 2. -- De ligging
blijkt niet.
28.
Vindreholt, a° 907, SERRURE (n r 6), 7, 20 ; Vinderholt,
a° 1019-1030, ibid. (n r 12), 18, 24 [XIe eeuw], enz. - Vinderhoute
bij Gent.
20. 14 'ulveringhem (bron van 1119), Wulverghem bij Ieperen,
U ulfringhem, enz. (bron van H29), Wulveringhem bij Veurne (W.Vla ), naar F6RST. 3-JELL., II, 1437, zijn één en dezelfde naam.

De hier gegeven lijst maakt geene aanspraak op volledigheid.
Tegen mijne gewoonte in, heb ik talrijke naamvormen opgenomen, die
ons uitsluitend uit late oorkonden of afschriften bekend zijn, wat hier
en daar misleidend kan worden. Nochtans meen ik dat de hieronder
voorgestelde uitlegging in den grond juist is. ADZO, Biekorf, xix [1908],
blz. 322-321; xx [1909], blz. 26, weet met namen als Landerghem,
Maldergem, Ottergem geen raad. De verklaring is ni. i. de volgende.
Iii het ' Ondl. zijn wel bekend namen als A l fricus, a° 994, V. LK.
(n r 77), 65, 7; Aldricus (bron van de VII e eeuw), frg. Bland., 45,
19 ; Baldricus (bron van 998), Trad. Bland., 98, 19 [XI° eeuw] ;
Gunterus, a° 959, V. LK. (n r 28), 33, 13 ; frg. Bland. , 17, 29 ; Hildrecus (bron van de VII° eeuw), frg. Bland, 19, 1; Landritus (bron
ca. 1055), V. LK. (n'' 131), 94, 33 [XIIe eeuw]; Ledricus, a° 958,
SERRURE (n r 5), 5, 21 ; Wul far, a° 941-955, V. LK. (n r 17), 23, 31.
De van deze naaien afgeleide patron mica zouden regelmatig luiden :
* Alfriking
* Aldriking
* Baldriking
* Gun tering
* Hildreking
* Landriking
* Wulfaring

daarvoor
vindt alen

Alfring
Oldreng
Baldring
Guntreng
H ildring
Landring

Wulfring
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Welnu, wie eenigszins met de formatie van vleinamen bekend is,
zal zonder moeite aannemen dat de tweede reeks, klankwettig of niet,
door dissimilatorische werkingen of anders, uit de eerste ontstaan is
of ten minste ontstaan kan zijn Deze vereenvoudiging kan tot het
patronynicum ofwel tot de samenstelling met -hem of met een ander
woord beperkt zijn. *A fr •ikingahem kan A l fringehem geworden zijn
zonder dat een vorm A l fra of Alfring ooit hoeve bestaan te hebben.
Iets dergelijks hebben wij bij Thrassaldingehem, Hz. 38, 39, dat in
de XI(' eeuw Thraslin l;im wordt Dat de tusschenvorm * Thrasla als
persoonsnaam in Vlaanderen zou bestaan hebben, is door deze ontwikkeling biet bewezen.
Interessant is ook dat we Leodring- naast Leodedring- vinden
(blz. 45-46). De tweede vorm laat ons het element red- reeds tot red
verkort zien, in Leodring verdwijnt de reele lettergreep (dissimilatie
van twee d's?). De late datum der afschriften verbiedt ons vast geformuleerde conclusies te trekken, maar het hier beschreven proces is
vermoedelijk reeds in de xe eeuw voltrokken.
Wat de andere namen betreft, men kan A sperw em met den Gotiscllen naara Aspar (ScnuNFrr,D, F6RsT. 2 , 150) vergelijken, Bladra-,
Bladring- niet de Blad- namen (FïRsT. 2 , 309), Bodreng- met Bodcrc,d, Poterich, Bode.,; Fi',rzsT.2, 323), Gevering- roet Gebarat, Gebaheri, enz. (F6nsT. 2 , 633, 635), Matring- met Mathheri (ibid., 1110),
Ottring- met Authari (ibid., 195), Sedreg era met Sedramnus, Sidrid
1313, 1:310). Vele van deze vergelijkingen zijn vrij onzeker of
volkomen twijfelachtig Erger • nog is het gesteld met Bacrehenz, Bovering-, Dentergem. Fliring-, Heccring- of 1;kkring-. Idring-, Lewring-, Maldrenghem, Orering-, Popering-, waarvoor we elk aanknoopingspunt missen. Ramaring- schijnt afgeleid van Hrammeri (zie
Hoofdstuk 1I, § 1). Vindre zou een vorm van * tT'ined-he, e kunnen
zijn, was het in het Ondl. niet regel, dat van d -j-- h enne t wordt
(zoo waarschijnlijk in JVtntreshovo, zie blz. 30), en was de anlaut uv,
niet vaste v, zooals men overal vindt tot op den huidigen dag ( Winderhout, ca. 1220, SERRUR [n r 138], 110, 9, is blijkbaar fout). Deze
onzekerheden doen m. i. aan de juistheid der voorgestelde uitlegging
niets af. Bij het meerendeel der voorbeelden kan men zonder bezwaar
aannemen dat de Landring afleidingen op volle namen van het type
Landrik berusten.

(Wordt vervolgd )

The Sernasiology of American
and othér Slangs.

The word « slang « has, in current use in England and in America,
a much wider meaning than » argot « has in French. It not only applies to that fanciful language intentionally used in various circles, in
order to produce a sui generic sensation of novelty, ingeniousness, unexpectedness and strangeness upon those who hear it : just what
,, argot « means in France; it is also currently in use to designate all
the savoury expressions admitted in colloquial speech, which are » barred « in the formal occasions, as well as all the neologisms which spontaneously arise in the language of conversation or of the trades. While
the argot-slang is a playful and vicious use of speech, a kind of disease,
neologism and colloquialism are for a language normal manifestations
of vitality and growth.
But it is not always practicable to draw a line between those two
types of processes. Many a word of the perfectly legitimate colloquial
speech, was for a few years still infected by a strong slangy flavour
while some extreme uses of the words of the every day language are
marked with a boldness that authorises us to classify them in the slang
category. Moreover, and one should lay a special emphasis on this point,
the processes of slang are not essentially different from those through
which language constantly grows and rejuvenates itself. They only imply
more private initiative, a more conscious obedience to fashion and a more
decided propensity toward the unexpected, the jocular and the contorted A study of slang cannot therefore escape to bear upon colloquialism as well. Although the psychical impulse is not the same in the
former as in th€ latter, the linguistic processes in which it manifests
itself are, to a large extent, alike.
For this reason, this study, although taking real American slang in
special consideration, will also, in many cases, make use, as illustra4

50

THE SEMASIOLOGY OF AMERICAN ANI) OTHER SLANGS

tions, of words and- idioms that have already acquired a right of citizenship in informal speech in general, and this in many cases not only
in the United States, but even in Great-Britain.
The classification of the semantic phenomena can be founded on
two different bases.
Either one takes into account the various forms of changes undergone by the meaning of words and their logical consequences (metonymy, synecdoche, • extension, restriction, etc.) or one considers mainly
the causes which bring about those changes. In his remarkable article
of L'A nnée sociologique ( i ), Prof. A. MEILLET, advocates the second
system which is also recommended by DE SAUSSURE and his school,
while older writers such as DARMESTETER in his well-known Vie des
mots (Paris, f887) prefer the other division.
It is argued by the more modern linguists that a registering or
a description of the results of processes has much less scientific value
than a research of the factors at play. Moreover one observes that no
exhaustive classification of the changes of meaning is conceivable. All
this may readily be granted, but the number of causes bearing on these
changes is equally indefinite. Moreover it is the contention of the writer
of this article, that the causes indicated by those who advocate the
etiological classification, such as euphemism, dysphemism, slovenliness,
affectus, etc., are secundary to the deeper cause, lying in the very
nature of symbol and affecting various aspects with in fact coincide
with the so-called logical categories of metasemy. These should therefore be kept as the very structure of the theory of semantics.
There are two great classes of symbols -- in the general meaning
of the word -- the natural and the conventional. Both are substitutes
to an experience and a means of conveying notions to somebody else,
but the former reach this result, because they are so chosen as to
bring about the reminiscence of an experience through putting in motion
associations which have established themselves in the minds of the persons independently of any symbolic preoccupation.
The latter are regular « signs « i.e. ; symbols which have already
been accepted as expressions of a notion; and which therefore are sure
to evoke it again by the mere reproduction of a well established
relation.
The part played by the person who, «, understands « is much less
active in this case than in the former. The reminiscence comes almost
by order, and the association is nearly of a mechanical character. With
(1) Comment les mots changent de sens (L'A nnée sociologique, 1905-1906),
pp. 1-38.

THE SEMASIOLOGY OF AMERICAN AND OTHER SLANGS

51

the natural symbols, on the contrary, the person solicited, has to bring
about, in the play of the associations (wich is spontaneously developing
in his mind under the influences of the symbol presented) an amount
of activity
activity and vividness sufficient to attract under the focus of his consciousness the desired notion so that it can be identified through a process
of selection.
One type of symbol is to be recommended for its directness, its
quickness, its sureness and exactness, the other for its impelling power,
its flexibility, its infinite susceptibility of development and renewal.
The spoken symbols, the words, are among the conventional just
as many of the gestures which we often associate with them and the
codified signals used at sea, at war and in similar circumstances.
They do good work indeed. However, while many of those symbols and notably of our words are suggestive enough on account of
their intellectual or affective contents, they have a propensity to lower
their motive power to a minimum on account of the relative passivity
of the hearer in the translation of the symbols into notions.
The allusive power of words has a tendency to deteriorate always
more and more. If, on the contrary, one goes back to their origins,
one comes nearer and nearer to a time when they had much of the
value of natural symbols, either because they lead, as phonetic complexes,
a relation to the thing meant (mimetic words in the broad meaning
of the term), such as fr. toucher « to touch « coming from vulg. lat.
tuccare « to tap «; fr. cracher « to spit « from vulg. lat. craccare
,, to crack «, etc. ; -- or they presented the notion to the mind through
the medium of another related to it., (Lat. : terra from tersá » dry «;
lat. hordeum from i.e. ghr;dá. » bristly «, etc. ), along the line of
concepts, percepts or affects. They were what M. NYROP (') calls
,, mots transparents « in opposition to the « mots opaques « whose
meaning cannot be made out by a person who does not know the
actual use of the word in the language.
It is thus clear that the so-called « conventional « value of words
is a prolongation, a crystallisation of meanings which once were of a
,, natural « character : i, e. : which either conveyed the notion through
natural associations between the symbol and the thing meant, or through
the medium of another notion. In this latter case symbolism has two
grades, and there is a combination of the conventional with the natural
symbol. The man who, for instance, first called a « crossing-plate « a
frog conveyed the meaning by using a word vv hich was in a mere
conventional relation to a certain well-known animal, but which also
allowed that little batrachian to act as the natural symbol of an in(I) NYROP : Gramm. Hist. Lang. Franc., IV, § 546, sq
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strument on account of the existence of a real similitude between the
shapes (i. e. the impression made on our sight) by those two objects
of knowledge belonging to so different spheres of interest.
The unterstanding required a slight effort on the part of the hearer,
which was abundantly rewarded by the vividness with which the image
of the plate came to his mind and the sensation of strange pleasure
resulting from the concentration of his attention on the ressemblance
between the object and the queer little animal. All this means a surplus of
activity in the sphere of thought and affect, and a considerable increase
of the motive power of speech, at the same time as of its symbolic
capacity by allowing it to express new notions by using the old ones
as an introducer or an evocative device.
It is practically true to say that no entirely new word was ever
coined. Even the well-known instance quoted in so many philological
books, that of gas, created by VAN HELMONT, is not convincing because for anybody who knows the Dutch prononciation of chaos
and of gas, it is clear that the scholar has simply resorted to a
spelling disguise in order to make a new term out of a very old one.
Besides gas he also used bias whose connections whith Dutch blaTen « to blow ,« « to breathe « are stil clearer.
The reason why the speaker is not entirely at liberty in the
coining of new words is to be found not only in his own psychological tendencies but in the mind of the hearers and of the community
who will not understand, propagate and perpetuate the word unless
it is acceptable to them. This means that the word must connect the
new notion in some way --- imperfect as it may be -- with the preexisting system of concepts in which it has to take its place.
A new word therefore is nothing more than a new application of
a symbol either modified (composition — derivation) or unmodified (metasemy).
Moreover, new words do not necessarily mean h new notions «.
The deterioration of the suggestive power which has been alluded to
before, explains why new expressive terms, producing images of all
kinds, are constantly substituted to symbols in which the allusive element has been defaced. This is true of all colloquial and really popular
languages. It applies to slang in a special manner, since it is a constant appeal to imagination, feeling and ingeniosity. Moreover slang
pleases and stimulates through the novelty, the unexpected of the ex, pression and therefore it requires constant renewal.
Slang is a class-language, typical of a relatively small community
(at least in its purest form). It is a proof of great familiarity with
the , milieu « and the fashion of the day. This, of course, also excludes
durability.
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Slang words after a period of success either die out or become a
part of the vernacular.
Slang draws much of its charm and vividness from the fact that it
alludes to recent experiences, to facts, impressions and notions which
are quite fresh in the minds, and this also makes a constant renewal
unavoidable.
Last not least, slang has an individual character. It is the revolt
of the speakers against the sway of the community, an assertion of
one's own personality, of one's own way of seeing and feeling, of
one's fancy in place of the routine and the ready-made symbols of the
language.
Real slang and colloquial speech in general, consist therefore for
the most part in a collection of substitutes for ideas which have normal and accepted symbols in the formal or normal language, substitutes
which are obtained by endowing various terms with a meaning different
from that which they normally possess.
There is nothing new in the recognition of the existence in language of such substitutions Everybody knows of the ,« tropes « or « figures of speech «, but they are generally represented as an ornament
of language, either because they are consciously resorted to by the
writers or inserted in colloquial speech as a means of adding a picturesque note to it. These, in fact, are extreme cases of a phenomenon
which is typical of language in general, and is its most essential process
of birth and growth.
Its psychological causes are only superficially pointed to, and consequently one has not found in them the basis for a really scientific
division of the facts of metasemy.
One has classified the results, while one should have concentrated
the attention on the processes themselves, the region in which they occur,
the aspect they take, the psychical forces at play, etc.
The current terminology, to a large extent borrowed from the
Greek rhetoricians, has been a source of confusion. It is not only
superficial but deceptive. We shall therefore in this article propose the
use of new terms more descriptive of the processes.
The very general tendency to use one notion as the symbol of
another may be called mediate symbolism or diasemy. If we look
for the psychological forces at work in diasemy we have to start
from the theory of associations as e. g., presented by J. WARD (').
He insists on the fact that our consciousness is like an uninterrupted

continuum upon with the experiences are printed in the same order as
they present themselves, but so as to constitute series of notes which
(I) Encyclopaedia Brittanica, s. v. « Psychology », p. 374.
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cohere in such a way that, if one recurs, it has a tendency to revive
the rest of the group. In such a continuum the intensity of any part
results in increasing the intensity of the complex.
If the notes of one of these series are abcx they will recall to the
mind series like abcy, abcT or even ade, afg, in which only one
note — endowed with a special dynamic power — is common to the
various groups. In such a way the association of contiguity and the
association of ressemblance, which are generally regarded as of a completely different order and providing the most natural division of the
facts of semasiology ('), prove to be fundamentally the same since in
both cases it is a note which evokes the other elements of a group.
The basis of a division is to be found in the quality and quantity
of the elements attracted by this prevailing note as summed up in
the following formulas in which.
a = prevailing note of a notion A.
A = the same note when providing the name.
b.c.d : other notes of A.
a' = note of a notion B, identified with a.
e.f.g = other notes of A, B, or C.
N = indefinite number of notions.
I. If we represent by Abcd a group in with one note has become
the symbol of a group which it belongs to, we have to consider first
the case in which the note A has an actual dynamic power.
I) It is suggestive (at least for the actual speaker) of a definite
whole i. e : of a well-delineated notion wick it describes and to wicli
it intimately belongs, although not expressing its essence : [episemy].
Eng. : red-breast, blue-jacket, red-skin, etc.
Episemy in slang, often designates the persons or objects by means
of aspects and qualities which are striking enough to evoke them but
which are not those which an unsophisticated speaker would choose as
their description.
It is not so objective and direct as the episymbolism with called
,, the moon « (tuna) a « shiner «, or the wolf (lupus = ind. eur. uilgos)
,, a tearer «, or gold ,« the yellow « etc.
It is more ingenious, more vicious, or at least more subjective.
It aims at naming things after an unessential but amusing or defective side of them.
For a ,, drink «, one will say a morning-rouser, a throat-teaser, a
sparkler, a rinse, an appetiser, a soother, a warmer, referring to
(I) Cf. e. g. P.. GILES in Encyclopaedia Brittanica, s. v. Philology.
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very personal and secundary experiences accompanying the ingestion of
the beverage, .
The roofless portion of the spectators seats at athletic grounds is a
bleacher. A high building is a sky-scraper, a ,« tunic « a jumper; a travelling
salesman is a drummer; ladies who do not dance at a ball are wallflowers; persons who remain seated, and have no energy are : chairwarmers, chair-crouchers, so fapounders; a » clergyman « is a devil
dodger, a woman who complains about everything is a sob-sister, all
terms referring to a fanciful, ironical way of looking at those objects
or persons. Calling a ,, memorandum ,, a tickler is perpetuating a decidedly subjective view of it, while saying : peepers for ,, eyes « is
slightly insulting. For silver money one uses shiners, glisteners, clinkers
and for bank-notes, green-gods, long green, canary, blue backs, evoking
images sound, brilliancy or color) that concentrate the attention upon the
exterior, visible and superficial aspect of a notion whose main interest
lies in its bearing upon more essential preoccupations of man. It is, of
course, one of the many processes used by slang in order to dodge
the seriousness of life.
It is not devoid of interest to compare those amusing designations
to those coined by people of other nations in their slang.
Colloquial French is especially rich in episemy of that type. In
accordance with the tendencies of Romanic languages it generaly takes
the form of adjectives.
Things are called after their least pleasant aspects : le mou is the
,, brains « (gonfler le mou = bourrer le crane _ » to cram one with
false news «); le dur (hard) is » the train «; le raide (stiff) is the » rifle «;
la sèche (dry) = the cigarette ; le pucier (flea-sack) is the » bed « ;
les f umantes (smoking ones) or les puantes (ill-scented) are the » socks «;
le fainéant (lazy, idle) is the » knapsack «; la babillarde (babbler)
is the « letter «; la goudronneuse (smearing) is the ,, rolling kitchen «;
le rcïleur (rattling) or le gueulard (howler) are said of the ,, guns «, etc.
One is hardly less impertinent to persons :
A » woman « is a grognasse (grumbler); a » cook « is a graisseux
(greasy); a » suckling « is a gluant (sticky); a » youth « is a morveux
(snotty), a » peasant « is a terreux.
-Very picturesque are the compounded expressions : écrase-rnottes
(clods-breaker) ; vire-bouse (turning over cow-dung) for » peasants « ;
loin-du-ciel (far from the sky) for a short, small fellow ; » traine pattes «
(dragging the leg) for a » traggler «; secoue-paletot (shaking the coat)
for a machine-gun if ,
In other cases however, the pithiness actually resides in the allu-
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siveness of the epithet and here slang is using episemy as it is
found in all living languages but with a greater capriciousness. Such are
in colloquial French : rond (round) for a small coin ; came (square)
for a room; lourde (heavy) for a door or for sleep; profonde (deep)
for a pocket; bouillante (boiling) for the soup ; luisante (shining) for
a bayonet; flambante (flaming) for a match ; toquante (tapping) for a
watch.
The trousers receive very numerous names of that kind — some
of them contradictory -- grimpant (climbing), culbutant (falling, tumbling), collant (tight), largeau (broad), fendard (split), etc.
The episemy of the Flemings as heard in the Belgian army
is especially rich in ingeniously descriptive terms such as fonder schouders (shoulderless) or een met There oogen (with sore • eyes) for a
,, haring «; een met langen adem (one with a long breath) or schuifelaar (whistler) for a long shell; slakkenstekers (killers of snails) for
short infantry bayonets.
As to the German military speech, it shows a marked propensity
toward rather coarse epithets, such as : Schuv eissf ussindianer (sweat
feet Indian) for : infantry soldier. Stinkstief el (ill scented boots), an
exocentric compound for the « artillery «; Stinker (ill scented ones)
for the « gas-brigade «; Nase (the big nosed ones) for the French ;
Kopfabreisser (headcutter) for the French 7,5 gun ; f,lapperkasten
(babble-box) for « telephone «; Stotterbuchse (stotterbox) for machinegun «; Paradieskutscher (paradise coachman) « for army chaplain « ;
(cf. eng. : sky pilot; Stinkraum (ill scented place) for the W-C,
and the like.
2) In the second case [perisemy] the note a, with less marked
dynamic power and less cohesion than in episemy is simply a guide mark
to a less clearly delineated notion, often a complex experience. There
is a radiation of the meaning of a into an indefinite sphere.
In most cases the relation between a and the notion really meant
is external.
J
The dominating element is thus shifted from A , the naming note
of the naming object into x or y that have accrued to it, and do not
belong to abed proper but only to its extended sphere i. e., to the
complex experience whose symbol it has become and which often has indefinite borders (N). Hence the formula : A bcd > A/ bcdxyN> A bcd xyN.
fr. : toilette « small linen on the toilet table « hence : « dressing
in general.
fr. : bureau » little piece of rough linnen on a table hence
,, writing table, administration «, etc.
/
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emblems : the shamrock, the cross and the crescent.
A special case is coextensive perisymbolism :
eng. : the glass = the beer in the glass.
eng. : a moat — a ditch, from fr. motte « mound «, « embankment «.
eng. : a trench meaning bot « ditch « and ,, embankment «.
Perisemy of the relational kind plays a great part in the language of children who being provided with only a few words have
to symbolise all kinds of actions and objets by means of one accompanying circumstance One of my children, two years old, used, to say :
papa, (father) for any object belonging to the father.
cheveu (hair) for « comb «.
pain (bread) for « butter «.
hallo for « telephone «, etc.
Perisemy is less typical of slang, than the processes presenting
to the mind vivid images, unless it involves some ingeniosity, some
ludicrous allusion (1).
A drink, for instance, may be suggested by its accompaniments if
those are cleverly selected. It is a smile, a taste, a supperkin, a
nip (i), a tooth f ul, a thimbleful, all minimising the indulging in a
dangerous habit.
Instead of saying, « he drinks « one says : he sees snakes, he
sees spiders, he looks lively, he cracks the bottle, he draws the
cork, he crooks the elbow, (compare Fr. : lever le coude), he has
the shakes, and the like.
A drink is a revelation. Whiskey is the red-eye or the moonshine (3).

In another sphere, in the same way as one says in French : « faire
antichambre « for a person who is after ministers or influential men,
one uses the verb : to lobby, as a symbol of the obtrusive insistence
of some people on influencing the political men.
Perisemy is rather more frequent in French slang.
One uses portrait for face ««, papelard (paper) for a « letter «;
couscousse for an Algerian soldier; roulis (rolling of a ship or a train)
is used for ,« train «; » ja e « (soup) is also a « platter «; ribouis (shoe)
(I) There is a difference between this normal perisemy and the process as it works in slang. The former is a gradual growth, while the latter is
the sudden substitution to a previous word of one directly and consciously borrowed from another connected notion. It might be termed : periecsemy, a distinction
which however is of no importance in the present article.
(2) Originally a Dutch measure.
(3) Moon-shine Whiskey, because it is fabricated during the night, in defiance
of the law.
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is said of the feet ; Julot is a soldier of the artillery but also a
gun « ; Frig is a German soldier but also a German machine-gun ;
ch l o ff (sleep) is said also of the « couch «.
What precedes the action is used for the main action as in balancer (to swing) also meaning ,« to throw «. What follows it can also
serve as its symbol, so that e.g. : gnole, which in the dialect of
Lyons means : ,, haze, fog « has become a frequent name of « brandy «;
en écraser (to crush it i. e. : straw) is for the soldier the equivalent of ,« going to bed «; boucles la ceinture (to buckle up one's
belt), a sad substitute for a meal, is the symbol of hunger and lack
of food.
The results may similarly be used instead of the thing.
The « postman «, bringer of news from home, was for the French
soldier le sourire (smile) while ,, brandy « used as a help to cheer up
the men for the attack was sometimes called le moral.
In the Teutonic languages, perisemy often presides to the formation of compounds devised to designate a thing or a person through
the mention not of an element inherent to it (episemy), but of an
object or a circumstance which in our minds is in a close or in a
loose association with it. So the Germans say : Sandhase for an infantry soldier for the same reason as the Belgians call him Tandstuiver;
Bagage-bruder for a lazy fellow because such individuals like to
be train soldiers; KreuTbauer (cross boy) for a Feldwebel ; Sandsackel d ivision for the troops who had to fight in Flanders in trenches
made out of sandbags ; Hurra knuppel (hurrah's club) a rather too
familiar expression for the flag, as the occasion of applauses ; Kantinenbe f ehl are commands that are not meant to be serious, such therefore as might be given in a canteen ; EtappengeschwdtT (rear prattle)
.
were the false news, common topics of the people who were idle in
the region behind the front; Heitnatschuss (home shot) was a light
wound just good to send a man home for some time ; Bettp f annenhusar and A spirinaug ust were jocular names of the attendants on
the sick, betraying their close association with the good-for all drug of
the German doctors and with some unpoetical objects.
The perisemy of the German soldiers was also rich in expressions aiming at symbolising a process by means of some accompanying
circumstance.
Shooting with the guns, for instance, was suggested by means of
the smoke or the noise that results from it : heruberknallen, rduchern,
pflatschen, patschen, pletTen, putschen, pieren, sausen, sangen, summen, surren, brummen, fitTen, flit{en, while being bombarded was
Dunst bekommen (to get smoke).
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A curious case of perisemy of the Germans is the use of Parole
(watch word) for military service and the time one has yet to pass
in the army.
In the language of the soldiers one can pick various instances of
the ' variety of perisemy consisting in designating persons by their
familiar utterances.
The Germans say .il ussiii (monsieur), 01ala ! or Tulemong (= tout
le monde) for the French. The Belgians call the English the Bread
for Jam (because they used to ask the Belgians to give their surplus
of bread in exchange of their own surplus of jam). One called them
also simply jams, jammies, jammers.
The Flemings were nicknamed by the French the : « godverdoeme
d u roi Albert « on account of their familiar swear not very different
from that of the English. The natives of the villages in Flandres were
the wukkers because in the West-Flemish dialect « wuk « means what?
The punitory battalion was the ai- aï-cc m pagnie.
3) In a group Abcd, the emphasis may be shifted from A to b,
c or d, which gradually will produce a change in the meaning of the
word since the symbol for a will nevertheless remain the symbol of
Abcd > Abcd. [Metendosemy — i. e. shifting inside a notion].
This happened for instance in the words referring to servants in
which originally the emphasis was on the sex or the age of the boy,
while now it is on the function.
Greek : oct, ov : Fr. Eng. page.
Compare the meaning of Fr. garcon in restaurants and of Eng.
boy in the colonies.
Metendosemy is a gradual process. It is very frequent in languages which develop normally. It can be observed only on a period
of some length. This explains why it is not • found in slang in the
strict meaning of the word, since this thrives on sudden changes and
novel associations. On the other hand, in the real vernacular of the
United States, many English words have acquired new meanings which
show a real shifting of the prevailing note of the concept. Of this
kind are :
mad « angry « instead of : insane.
ugly « malicious « instead of : repulsive to sight.
clever « good natured « instead of : intelligent.
Meshy « stout « instead of : plump.
dirt « earth, soil « instead of : foul, muddy.
creek
brook « instead of : little bay.

abcd : formula :
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dumb » stupid « instead of : speechless (influence of the German

» dumm «).
to hunt » to go shooting « instead of : to pursue game.
lunch » slight meal « instead of : midday meal.
recitation » lecture « instead of : declamation.
As striking novel cases of metendosemy in the French of today one can mention pile (pale) now used for » sick, ill «, in general,

so that one speaks of people who ore » pales des pieds, des bras «
etc. The holes of the trenches are called créneaux a word akin to
cyan (notch) because in ancient fortresses one used to shoot through notches
just as now one shoots through the holes of the trenches. l'avoir sec
(to have it dry) means now » to have a trouble « so that one can speak
of somebody who : » l'a eu sec quand son cheval l'a jeté dans t'eau «;
pepère a familiar pronunciation of père (father) means : » fat, heavy «,
so that one can say that a woman is pépère ; abimer (to damage) in
the slang of to-day means more often » exaggerate « ; licher (to stay)
is also » to live at a place «; camou fler which originally meant » to
blacken with smoke « has become the proper term for any kind of
disguise by means of painting. It is now assuming a moral meaning
and refers to dissimulation and sham; peinard (toiler). now simply means
» calm, meek « ; vice (vice) is an equivalent of » shrewdness « (en avoir
du vice) ; rare (rare) commonly assumes the meaning of » strange «.
II. Next to these cases of variations inside
Abcd, one has the
extension of the name of A to B, C, D or other notions, through the
neglect of one or more connotations.
This extension of meaning may take place in one and the same
realm of thought. It is a branching in a concept as normally and constantly occurs, as our power of observation increases or our field of
experience becomes wider.
Our concepts are thus regularly formed in every direction through
the consciousness of a difference between one established notion and an
experience which reproduces it but for one (or more) of its aspects.
This development is dichotomic.
In every extension there is a slight impropriety inasmuch as A
J
J
symbol of Abc d is used also for abc e; there is neglect of a difference and progress in one line, what can be more or less described by
the word : ecsemy (i.e. extension of the symbol).
In ecsemy one has to do with an imperfect or » quaked «
identification which may bring about two results : (')
(i) The « bedingter Identifikationsakt » of v. ROZWADOWSK[ (Wortbildung u.
Wortbedeutung, p. 2 3).
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I) The new notion is named after A--{-B or more exactly after
a+e, in which e is the element of B which differentiates B from A in
the eyes of the speaker, so that the result will be a compound
I
J
J
(Abcd+abc e > A bcdE) : sea-dog, water-lily.

2) The difference is overlooked in the naming, and, in the same
way as a covers bcd, it is made to cover bce : oak, cedar, robin,
black-bird, (as referring to American species, [formula : abc(de)].
The difference between I) and 2) is not essential.
In 2) the differentiating element is more or less implied, and will
present itself to the consciousness of the speaker if there is the slightest
reason to it. If e.g. an English oak might be understood to be meant,
the person who refers to an American oak will add an adjective :
American oak, red oak, white oak, etc.
On the other hand, in a compound like water-lily, the emphasis
is always greater on one of the elements (mostly on the specific but
often enough on the generic according to the circumstances). In many
cases lily, for instance, will be a quite sufficient designation for the
flower and will be used alone : let us bring our canoe nearer to
those lilies and pick a few « will be understood by all the hearers as
referring to water-lilies. It is in this way that Indian corn became corn.
A great many words of our language may therefore be regarded as abbreviated compounds in which one of the elements is understood, while
inversely many compounds only present one note to the full consciousness.
In both those forms of ecsemy, prevails therefore what RozwADOwSKI
calls the law of T weigliedrigkeit (i).
Ecsemy as described up to now rrieans a real gain for the
category of meaning to which belongs the symbol which has extended
its representative value. It is prob.. ecsy nibolism.
It is not so when there is a competition between words inside a
category. This competitive ecsemy mostly results from slovenliness
bringing about a lack of differentiation between kindred concepts. It
makes the language poorer but --- when the distinctions have actually
ceased to be of a real practical value in the current language -- it
may also make it easier anal alleviate the burden of memory.
Among the most common cases of competitive ecsemy we may
mention the use of a 'generic terns in place of the specific word,
as Fr. : sevrer « to sever « meaning : « to wean « Lat. : secare ,, to
cut u coming to mean ,, to saw « in Fr. scier.
In this way oil is currently used for petroleum, corn for mare.
The restriction is often confined to a district or a special language. In
(I) 0. C. p. 5.
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the South of the United States, potatoes are „ sweet potatoes «, while
in Labrador (and even at Boston) fish is a ,, cod fish «.
One also often has the victory of one more favoured synonym upon
another which has fallen in oblivion or disgrace.
So in French one now says charge instead of faix, voiture instead
of carosse or coche, prière instead of paten6tre 4 , etc.
Often also one uses a word instead of another to avoid or to
produce some affect associations (euphemism and dysphemism).
Ecsemy allied with composition is naturally providing the language constantly with new formations. The process is so normal, so
devoid of boldness that it rather characterises the vernacular than the
slang. Among the innumerable formations of that kind in American
English let us mention :
White-oak, red-oak, Virginia creeper, American robin, American
black bird, Indian corn, bald cypress, skunk cabbiage, and the like,

which show the extension to the American flora and fauna of names
applying properly to the European species. This transfer often happens
in defiance of the scientific classification e.g. : the skunk cabbiage is
an arum, the American black bird is a craw.
\Mien slang resorts to that process it is bolder and more facetious.
Moreover it involves the conscious substitution of a term by one of
the same family for dysphemistic, euphemistic or other purposes. Ecsemy
of that kind deserves the name of parasemy. We find is also a
it e.g in corn juice, caper juice for « whiskey «. The same beverage
broth or more exactly a hell-broth. It is also a drop and even a
dew-drop. The use of juice, drop and broth for liquor is a good
illustration . of parasemy. Without any composition the process is applied
more extensively especially when irony is involved.
A drink, for instance, is also a damp, a poison, a nectar.
Coins are : buttons, chips, dust, shells, slugs.
Silver is sometimes tin, or an iron-man. A ,, hat « is a lid, a
hand « : a fin, a ,« stone .' : a rock; a « throat ,, : a drain or a
funnel. In the same way « women « are queens or dolls; « to drink «
is to irrigate; ,, to eat « is : to feed ; « to order « (at a bar) is to
cough, etc.
In all these cases, one replaces a word by another chosen in the
same category of ideas, taking no account of the diversity of meaning
between the synonyms More exactly one disregards it intentionnally so
as to place the mind in the right direction, while introducing images
and affects very different from those normally associated with the ideas
meant.
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In French military slang one has a few striking instances of those
interchanges between words of the same semasiological category.
Generally we witness the extension of one humble representative
of a class to the dignity of a symbol of the whole gi°oup or of a
higher species in the series.
pinard, a kind of wine, is now the current term for ,« wine «.
singe i.e. : « ape's meat « is the soldier word for «, meat «.
bourrin (mule) is now more generally said of a « horse «.
For that noble animal one often ironically uses the name of the
duck ; Canard). One also says ours (bear) for cheval, but this is due
to the influence of Eng. horse.
Tigouiller i.e. : sicailler (to cut with a sithe) is said of killing
in general; rainier (to loot) is a common word for to steal «; gribouiller
(to scribble) is a colloquial term for : « to write «.
On the other hand, jus (juice) is now commonly understood to
mean ,, jus de café « i.e. : « coffee «.
Some metaphors are, in fact, cases of parasemy inasmuch as they
are mere substitutes of a word of the same family which had a metaphoric value.
So, poire for « head « is a metaphor, but fraise ,, strawberry «,
péche „ peach «, citron « lemon « and many others with have come to
mean the same thing are only used as variations of poire. The same
may be said of torpilleurs and péniches for « shoes « which replace
bateaux, an old colloquial term for « shoe «. A small splinter from a
shell is a abei!le « bee « and therefore also a mouche « fly « or cigale
and « black insect « ,« to have the spleen « ge« cicada «. • A voir le cafard
',humming bee «, etc. (1)
avoir
le
bourdon
nerates
As cases of parasemy in other slangs let us mention that the
Flemish soldiers call themselves jongens (boys), kerels (fellows), gasten
(workmen, men), all very general terms which in their language assume
thus a more restricted meaning. On the other hand, steenkapper (stonedigger) which properly applies to the people of the quarry district was
a general name for the Walloons.
The Germans made great use of disparaging parasemy calling
an aeroplane Kahn (boat) or Kiste (box). Their hangar was a Stall
(stable). A machine-gun was nicknamed SpritTe (syringe , Ka ffeemiihle
(coffee-mill), Ndhmaschine (sewing machine).
Of course the more general or more vulgar terms were often determined by some other noun, a very normal process of parasemy
ni the languages that easily coin compounds : Kulturbude (culture den)
(I) Cf. DAUZAT. L' Argot de la guerre. p. i5o, 3 99.
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field library «; Ge f echtshaube (battle bonnet), G'efechtshut (battle hat) for
the « helmet «, Heldenkdler (heroes cellar) for the ,, trenches «, Plapperkasten (babble box) for the telephone, Granatenfieber for « scare
during the battle.
Pansemy. [A=N]
In a competition as found in parasemy, like in the process of
selection taking place in nature, some individuals, especially vigourous
take their chance and multiply themselves beyond any measure at the
expenses of more satisfactory terms. In America proposition and business can now mean practically everything. There is no end, either,
to the possibilities of the verb to fix. Slang is almost as generous
in the meanings it consents to cinch « easy thing «, aces M luck,
strength «, burn « poor, miserable «. Everybody can be a guy, a fellow,
or more disparagingly a nut. The adjectives cute ( 1 ), dandy, swell,
punk, are also very general expressions of very general feelings of appreciation or disdain.
peanut, wildcat, coon ( 2 ) originally metaphoric have also become
mere feeling adjectives. It is especially in words of that kind, whose
meaning is as vague as it is extensive, that the instability of slang is
striking. New comers constantly threaten the apparently well established
prevalence of those mushroom-words. It is competitive parasemy at its
worst.
French colloquial speech is especially abundant in such good-for-all
words.
machine (engine), bidon (can), bastringue (public-house ball), boutique (shop), bordel (brothel), fourbi (bagage) have all possible meanings.
They are no words any longer but substitutes for words. They fill up
gaps in the flux of speech and merely give to understand that an unnamed but easy to identify object is concerned. This situation, of course,
is the end of an evolution which through the slovenly type of parasemy gradually extended the meaning of such words not so much
along the line of thought but rather along that of feeling. These pejorative expressions were like despising or vulgar gestures pointing disdainfully to a thing instead of naming it.
bricole (small strap) and blague (little bag) are following the same
course at present.
For the designation of persons, one has at one's disposal : bon(I) for acute : « clever, fine »; hence : « pretty, nice ».
(2) for raccoon : kind of little bear, which one makes hopeless by cornering it,
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hornme (goodly, ridiculous fellow), bourgeois (inhabitant of a city > ordinary person), client (customer), ype (type > strange fellow) which,

although they still are susceptible to be used with their real meaning
have lost so much of their vividness that they can very conveniently
serve as easy going terms for « man « « fellow «, etc.
Among soldiers there is a touch of great intimacy in the free use
of disparaging terms without the intention of hurting the person so
that mon salaud ! mon cochon ! have become very acceptable balls.
Very typical of all real slangs is the very extensive use of feeling
words of approval or disapproval without any clear thought- contents.
The French chic and chouette which have had their time of glory as
well as Eng. ; dandy, smart, swell are in that case. Fr. chenu
(white) properly used as a laudatory term for « white wine « has also
acquired the very general meaning of chic
The words for activities are necessarily less concrete, less definite
than those for substances. They often merely suggest in a general way
that A has influenced B. The circumstances make it clear enough what
kind of result it can have produced. Concrete languages possess many verb
for the same type of activity, because these words are generally denominatives naming an action from the being most conspicuous in its
production (see above what is said of verbal episemy).
As the language becomes more abstract, however, this superabundance of terms proves cumbrous and a few general verbs only are
preserved as symbols of general activities Instead of cernere, aspicere,
intueri, vulgar Latin simply uses vidcre; instead of flere, lacrimare,
lugere it is contented with plorare, etc.
This is the process exactly reverse to the verbal liypersemy which
we consider later in this article. English, more picturesque than French
excells in the latter while French has a propensity toward the former.
Colloquial French has therefore given an indefinite range of meaning
to e g. : fabriquer which is hardly different from faire; prendre which
ceases to be exclusively active and assumes a passive meaning : qu'est
ce que je prends? (What do I get? i.e : suffer?)
fourrer and flanquer, mere vulgar equivalents of mettre (to put);
repérer (find one's way) used often for : ,« to look «, « to see « ; jouer
(to play > to handle); envoyer (to send > to throw, to give, to say);
posséder (to own) which is becoming almost as general as avoir (to
have) are other instances of panserny.
In German one has a striking instance of this kind of pansemy
in the now too famous word kaput from the Fr. : capot (« dead « in the
play of cards) which has become a « good-for-all « term for killing,
5

66

THE SEMASIOLOGY OF AMERICAN AND OTHER SLANGS

breaking, putting out of order. Even the fuller expression Maschine
kaput simply means « it goes no more! « like the more expressive French
expression :
Ca ne va plus ! «
Brachysemy.

The law of the least effort which results in the abbreviation of
Indian corn into corn presides to all shortenings which occur in the

vernacular. It is especially active in colloquial English in which all long
words of frequent use are apocopated after a very short time. In times
already far back cabriolet became cab, mobile vulgus became mob, zoological garden became Too. It is only normal that the busy and practical Americans should make great use of that great privilege of the
English language.
In some cases the abbreviation creates short convenient words going
henceforth their own way and disconnecting themselves , almost entirely
from the full words which at times survive beside them with their own
meaning.
cute and coon for acute and raccoon are in that case.
They may come in line with an infinity of words of the vernacular
and of slang, such as pep (pepper) for : « energy «; cop (Jacop) for
,, policemen « ; caper for « cabriole « ; bum for « bummer « = Germ.
Bummel; bunco for « buncombe «; noby (of noblemen) for „ elegant «, etc.
Colloquial speech is full of them.
phone (telephone), photo (photograph), pants (pantaloons), yanks
(yankees), to divvy (divide) « to share with others «, Prat (fraternity)
students union «, co-ed (coeducational)
girl student «, flu (influenza),
con (confidence), dig (difference), ad (advertisement), etc.
Often the abbreviation consists only in dropping one element in a
compound. If the second part is suppressed, it is often replaced by a
sort of suffix : dining-car > diner, smoking-car > smoker, sleepingcar > sleeper, moving-picture > movie.
The process is also at work in England where one hears cabbie
for cabman, in London, bedder for bedmaker at Cambridge.
French slang is now extensively adopting the process of apocope
which is a novelty in the evolution of the French language.
One commonly speaks of f rigo (= frigorifiée ,« congelated meat «),
garno (== appartement garni furnished flat »), sergot (sergent de ville
,, policeman «), crape (= crapule « low debauched people «) and no ends
of others.
In the army one speaks of colon (colonel) cabot (caporal), sous-of/
(sous-officier), bat d'af (bataillon d'Afrique), perm (permission), perco
(percolateur), dé (débrouillard).
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If this kind of abbreviation in spite of its present success seems
more or less contrary to the » génie « of the French language, nothing,
on the other hand, is more French than the dropping of a complement
either because it easily can be understood, or because it is tabooed.
ne pas s'en faire (i.e. de la bile, du mauvais sang) is a now universally understood expression similar to the American. « I should worry?
le faire (i.e. son homme) is : « to cheat one « ; savoir y faire is :
,, to know how to do what is to be done «;
a de quoi faire is
merely admirative ; en bozfrrer une is » to fill up one's pipe ; les
avoir retournés (i.e. : les bras) means : to be lazy «; se les caler
(i.e : les joues) is : « to eat much «; l'avoir mauvaise (i.e. : l'humeur) is : to be cross; la trouver mauvaise (i.e. : la plaisanterie)
is :
to dislike a joke «, etc.
The process of abbreviation applies also to whole phrases as when
one says : « Here we are all Missouri « to mean „ here we all want
like in the State of Missouri things to be shown before they are believed «. One speaks also of something choice for ,, a thing of first
choice «. One has maggots instead of « maggots (bugs) in one's head u
in the same way as in England one has the blues, instead of the blue
devils «.
The French are very fond of that process of shortening the so
numerous expressions which are « à la mode « at a certain moment in
their colloquial speech. The dropping of some essential word is without
importance as long the expression is current. It often happened however
that the turn survived in that apocopated form long after the full phrase
had been forgotten. This accounts for a large number of unanalysable
idioms which surprise any person learning French. To the native speaker
however they need no more etymology than any other word of the
language.
In spite of their length they have namely become symbols of unified notions. Of that kind, in the vernacular we have : it raisonne
comme un tambour for : résonne comme un tambour mouillé
(lie cannot argue), être triste comme un bonnet de nuit for : « être
triste comme un bonnet de nuit sans coiffe « and the like.
In the modern language one similarly hears : en jouer un air
(to take to flight) for : « jouer la fïlle de fair «; avoir les foies (to be
scared) for : « avoir les foies Manes «; avoir les crocs (to be hungry)
for : « avoir les crocs aiguisés « ; prendre quelque chose (to have a
sad experience) for : « prendre quelque chose pour son rhume « =
,, to take a medicine «.
In the same way, if bousculer means : ,, to exaggerate «, it is
If charrier
because it is an abbreviation of bousculer le pot-de-fleur

r
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or chérer means the same, it is because one first said : charrier dans
les begonias, a figure from the profession of gardeners equivalent to the
more common idiom „ aller à travers tout «, , aller fort «.
(To be continued).
ALBERT

J. CARNOY.

Kleine Mededeeling.

Den sleutel tot het raadsel van het Hildebrandslied meent E. WADSTEIN
in de Iersche spelling gevonden te hebben (Minnesskrif t uitgiven av
Filologiska Samf undet i Giitenborg, 1920, 152-167). Volgens hem ' is
in het lied t = d, p — b, d = d (meermaals ook d geschreven), b = h ;
daarentegen staan tt voor t, cc voor k. Bij toepassing van deze beginselen wordt het Hildebrandslied zuiver Ndd, en zelfs Nederfrankisch.
WADSTEIN leest de twee eerste regels aldus
Ik gihorda dat seggen dat zi p urhetun aênon muotin / hildibra(n)t
endi hadubrant. undar heriun tuem.
De meeste eigenaardigheden die (buiten de klankverschuiving van
d en b; zooals bekend is in het lied geene enkele t tot i verschoven)
voor Hoogduitsch zouden kunnen doorgaan : ei I é voor Ug. ai, au l ei
voor Ug. au, h voor k (ih naast ik) zijn voor WADSTEIN blijken van
Nfr. oorsprong, terwijl de bepaald Ndd. trekken daarmee niet in tegenspraak zijn, Hij moet nochtans aannemen dat het origineel Hoogduitsch
was, want het stafrijm reccheo I iche (v. 48) wijst naar een taalgebied
waar wr- reeds r geworden is (os. wrekkio naar ohd. reccheo). Uit
deze laatste waarneming blijkt dat het vraagstuk nog altijd ingewikkeld
blijft. Maar de door WADSTEIN voorgestelde oplossing brengt ons buiten
twijfel een goed eind voorwaarts.
J. M.

Les Chansons inédites
du ms. f.f. 844 de la Bibliothèque nationale, à Paris.

Ayant été amené, it y a quelque temps, à prendre une copie, en
vue .d'un travail spécial, du chansonnier n° 844 de la Bibliothèque nationale,
a Paris, je crois rendre service a ceux qu'intéresse l'histoire de l'ancienne
lyrique franoise en publiant ici les quelques chansons inédites de ce
manuscrit. J'y joins les variantes intéressantes des autres chansonniers
oft ces pièces se rencontrent, et qui sont le ins. 12615 de la Bibliothèque
nationale (Pb" de Raynaud, T de Schwan) et le ms. 1490 Fonds Regina,
de la Bibliothèque du Vatican, a Rome (R' de Raynaud, a de Schwan) .
J'ajoute que, pour ce qui concerne ce dernier manuscrit, je n'ai pu
utiliser que la copie (n o :x101) de la Bibliothèque de l'Arsenal. Quand
it a fallu combler les lacunes du ms. B. N. 844 au moyen du texte
d'un autre manuscrit, j'ai conservé a celui-ei son orthographe propre.
A l'exemple de presque tous les récents éditeurs, j'ai adopté, comme
plus simples, les sigles de Schwan.

I.
M (Pb 3 ) 22 r. mes. pieres de corbie (Musique notée).
T (Pb") 123 v. mesire pieres (Musique notée).

Rayn. 29.

Les passages , entre crochets manquent .dans M et sont donnés d'après T.
Les parties en italique sont conjecturées.

Li mounier du mariage. hanet me convient penser. qui de petit
diretage. sent bele vie mener. or li verrom (T. verrons) son harnage.
et son beubant demener. mais [onques ens mon eaige. ne vi povre haicheler.
de grant richesce amender. ce me fait de lui douter. Or puet plaindre
son thimaige. cele qui soloit amer. ki a dame belle et saige. ki bien le
set honorer. sor a .I. faucon ramaige. et chiens pour corre au sangler.
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d'un hastiu tornoi sauvaige. se sacra bien consirer. si laira soihier aler.
qui grant mestier a duser. Bien a changie son visaige. hallos puis son
espouser. conques puis en test pacaige. ne le vi] rout seiourner [il a
trove tel herbai] ge. ou moult li plaist [a demorer ( T. ou manque).
mais] tant i a davantage. qu [il nen fait mie] a blasmer. qui a lui you[droit parler (T. ki a li a ke parler)]. on le set bien u trouver.
II.

Rayn. 1295. M (Pb 3 ) 48 r. mesire joifrois de barale (Musique
et lettrines enlevées).
Chanconete pour proffer. va la u ie nos aler. te vueill pour moi
envoier. si len vueill merci crier. mout me seroit grant mestier. que
seusse Mau parler. ne ten os pluz enclrargier. si me fait amours penser.
que ie nai loisir du dire. cele qui me fait pener. pour qui ie trai grief
martyre. u dois aler. Di li quel mont pluz ne quier. quele me deignast
amer. nautre ne mi puet aidier. ne mon cuer ioie donner. ne fors toi
nai messagier. en qui mosaisse fier, de son corage a-ssaier. quele me
voudra mander. sele me veut escondire. guart pour dieu nel me conter.
quar mors seroie du dire. sanz plus durer. Quar si ma samours conques,
pour faire sa volenté. onques mais ariens nel dis. pour tant men ai
pluz greve or ten va en son pais. chancon si li di pour de. que del
tout . ai en li mis. mon corage et mon pulse.

Rayn. 188. M (Pb 3 ) 57 r. mesire bouchars de malli (Portées
sans musique). T (Pb') 105 r. mesire boucars de marli
(Musique notée).
Trop me puffs de chanter taire. se Mens men deust (T. peust) venir.
de cele dont li mal traire. me font la coulour palir (T. partir). et la
rienz dont pluz mair. si est queu son douz repaire. nos mais aler ne
venir. tant que (T. troske) li viegne a plaisir Ha losengier de mal
aire. qui dex puisse maleir. tant vous plaist biens a deffaire. par trechier
et par trahir. dame si sai sanz faillir. que qui pluz les vent attraire. a
hounourer a servir. pluz len puet mesavenir. Dame riens ne quit meffaire.
se pour vous plaig et souspir guar ie ne men puis retraire ne de ceste
amour partir. pour tant porroie morir. guar touz li cuers Wren esclaire.
quant ie pens adevenir. ce que diex doinst avenir. Tant truis en vous qui
doit plaire. quant en mon cuer vous remir. que rienz ne me puet mal
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faire. fors ce que trop vous desir. samours vous faisoit sentir. une
doucour debonaire. a ma destrece guarir. certes bien sauroit morir. Mainte
guise mainte paire. d'envieus mestuet hair. qui cuident mon cuer fortraire.
et que soie a lor plaisir. fort chose mest a soufrir. quains me lairoie
detraire. guar it font honor fuir. de maint lieu sanz revenir.

IV.

Rayn. g55. M (Pb 3) 98 v. jehan de trie (Musique notée).
T (Pb'') g5 r. jehans de trie (Musique notée).
Le passage entre crochets manque dans M et est donné d'après T.

Li loos consirs et la granz volentez davoir "amour que iai Cant
desiree. me destraint si taut sui ie apensez. qua painnes iert chancons
par moi trouvee. ne autrement ne puet estre contee. la grant doleur
dont taut sui tourmentez que de morir quit estre asseurez Je sai de
voir nen puis estre tornen. se par pitie ne mest merci dounee ahi pour
dieu pitiez guar en pensez. si que raisons ni soit ia apelee. guar ma
besoigne en seroiF destourbee taut naut et set cele dont sui grevez. se
raisons poet ia ne (T non) seraf amez Bien voi et sai que pitiez vaint
raison. eest mes confors et toute mesperance. quar autrement ne puis
a gnerison. nul four venir mais nai ta p t de poissance. que ma dame die
ma rnesestance. quant devant li eieg sai tel souspecon li cuers me faut
si que nul mot ne (T. nen) son. Le premier four que vi vostre facon.
dame Ine fist amours faire ligante. tout ( T de) rnaintenant [vos mis en
abandon. cuer et voloir et tote bienvoillance. saige et plaisaut aies ent
ramembrance. quant en cares le veraie ocoison. por dieu vos proi ne soit
destruis vostre horn].
V.

Rayn. 1896. M (Pb 3) 122 r. mounios (Musique notée). T (Pb')
121 v. inonlos. (;Manson avec refrains (les 2 derneers vers
de chaque strophe sop t surmontés d'une portée vide).
Al entrant de la saison. que fiourissent cil vergier. que seulent til
oiseillon. lor ioie reconmencier. lors Ina doune ochoison. de ma dolour
enforcier. amours qui tient en prison. et mon tors et ma vie. sonques
nus horn nrorut pour Bien amer. dont ne vierai ie mie. Danrours out
foie greignour.. cis qui pluz poent douner. et cis qui sunt tricheour. et
qui mieus sevent ghiller. cis sunt des dames seignour. mais cis g l ui sert
sanz fausser. nen a rienz fors que dolour. tout ensement sui trahis.
jaim cele qui pas ne maimme nest pas eist gieus drois partis.
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VI.
•

Ran.
. M(Pb 3 )129 r. tolar , li boutilliers (Mttsique notéc).
Y 444
a (R) 74 r. tolars li boutilliers.
Les parties en italique sont conjecturdes.

Li biaus tans leste. ne li louseignouz iolis. ne vergie ne pre. ne
rose ne fors de lis. ne mi font mie chanter maiz bone amors qui ma
pris. me fait foie demener. guar suens sui et serai toz fors. sire dex
conment dure ors. fins cuers qui naime par amors. Jai tot mon pence.
en la meillor del mont mis. et sa plus biaute. que nule autre ce mest
vis. ele a gent cors et vis cler. vairs ex de doucor garnis. toz faitis
por cuers embler onques pluz biaus (a. dous) larrons ne vi. la ioie
quatent de li. me tient mignot et joli. Onques neu voloir. nule fois
clamors trahir. iie por mal avoir. ne vi mon cuer repentir. de bien
amer loiaument. sen devroit kien sovenir. cele qui ie proi sovent. por
lieu quele ait merci de moi. toz li cuers me rit de ioie. quant la voi
(Cette strophe manque dans a). Je sai tot de voir qua grant bien
ne puet faillir. cil qui son pooir. fait de hone amor servir. por ce vueill
ie bonement. en gre prendre et recueillir. les rnaus darner liement. ne
ia ne men departirai. ainz la servirai. tant que merci troverai.
VII.

Rayn. 1976. M (Pb 3 ) 161 r. robers de le piere (Jlusique notéc).
Ie chantai de ma dolor. que me Eisent mesdisant. ne ne cuidai mais
nul ior, chanter puis done en avant. ainz en cuidai bien morir. mes en
la fin ne si pot assentir. cele qui ma en sa Willie. ainz ma rendue la
vie. par un espoir quaff de li. loll. Or sal ie sanz nul trestor. que oil
sunt mee et truant. qui vont fiance en amor. con nen sent nul mal si
grant. quele nen , puist Bien guerir. mout se •fet bon pener de li servir.
puis quele a tel seignorie quele puet par sa maistrie. faire son dolant
ami. ioli. Ia por mal ne por tristor ne mirai mais esmaiant. iai souferte
la greignor. con puist faire a nul amant. or voi et sai sanz nlentir.
que fine amors le me puet Bien merir. cues clous espoirs men afie. et
me tient tel compaignie. quil fait tot le cuer de mi. ioli. Uns espoirs
plainz de doucor me vait mout assoagant. et ce que sens et valor. sai
en son cors avenant. qui li font resovenir. de faire droit et tel mauves
hair. qui mont fait -par lor envie. tans maus amors les maudie. et moi
face ce li pri. ioli. Se trestuit li trahitor. qui au ior d.ui sunt vivant.
voloient ma deshonor. ne sunt it pas si poissant. quil me peussent honir.
par si quamors me vousist garandir. qui iai loiaument service. dun cuer
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qui encor li Arie. que li tiegne en sa merci, ioli. Bouteillier tuit mi
desir. sunt a celi dont ainc ne voill partir. ne ne ferai que con die.
por ce vos ai envoie. ma chancon que ia vos vi. ioli.
VIII.

Rayn. 1974. M (Pb 3 ) 162 r. thuislas llerlers (Musique notce).
T (Pb) 135 r. thomas heriers (Musique notée).
Les parties entre crochets manquent dans M et sont données d'après T.

Dex con est a grant dolor. qui arme et point nest amez. cheus est
en grant langor. nen puet estre respassez. sil na de sa dame ale. dun
reguart sanz felenie. lors est li mauz pardonez. et a guarison tornez.
Ie nai mie mal menor. por ce se chanter moei. quaprez mon chant
vienent plor. toz iors est mes maus doublez. las iai tele convoitie. qui
a ma ioie saisie. que (T lei) sanz ioie sui rernez. si chant corn desesperez.
Ne Cruis en li point clamor. fors desdains et cruautez ne sal ou faire
clamor. des granz maus ou sui fievez par celi qui seignorie a sor moi
et neut maistrie. qua li soie abandonez. a faire ses volentez. h1le est de
si bel ator. et de si fines biautez. qui la verrolt chascun ior. dex corn
it seroit buer nez. nus ne la voit qui ne die. conques si bele nasquie.
ne fu de mere dassez. ne nus cors tant (T. plus) desirrez. He franche
rienz cui iaor. dous vis Bens cors honorez. por dien et por vostre honor.
vo loial ami guardez. quil ne muire en vo baillie. you [en! seriez avancie.
seinsint vostre home ociez. puis quil Best a vos donez. [Signor chist puis
senefie. honor sens et cortoisie. beaus mos thans si esmeres. corn ne
puist estre blasmes].
IX.

Rayn. 1244. M (Pb s) 163 v. eieres de le coupele (Musique non
notée). T (Pb") 127 r. pierekins (Musique non notée).
Quant li tans iolis revient. que la froidure est passée. que gelee
ne se tient. ainz naist la Flors en la pree. vers et plaine de rousee.
et sor ces ( T. cel) bols foille vient. ou oisel la matinee. chantent cler
lors me sovient. de la meillor qui soit nee. de cui ma ioie me vient.
A li pens goal cuer me tient. ia par moi alert oubliee la biautez quele
soustient. ainz iert par moi reniiree. de cuer de douse pensee. et des
ex quele retient la tees hele lonorce. cui biautez honor (T. honors)
maintient. diex con fait bone iornee. qui ses hom liges devient.(Les
2 derniers vers de cette strophe, sauf la dernière syllabe manquent
dans T, une ligne étant restée en blanc). A ma dame sui toz iors.
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et seraf tote ma vie. tost ma paine et ma dolors. quant li plaira iert
menie. por ce ne me repent mie. de li amer par amors. quen you done
dex aie. et fait de dolans ioious. ausi puet ma douce amie. por sanz
pluz dire amis douz. Verrai ie ia nuis ne iors '(T. nuit et lor). sire
dex quele ce die. a celui qui suens est toz. qui pas ne (T. nen) quiert
departie. de sa douce compaignie. ainz serf con fins amoros. locaument
sanz trecherie. si me face de secors. con ie laim sans vilenie. et bee
a servir toz iors. Damors ne sui pas partis. ne ne puis se ie voloie.
quele ma en ses las mis. si est bien drois qua li soie. dex por coi
men partiroie quant nus ne puet granz delis (T. paradis). avoir ne nule
autre ioie. sanz bone amor ce mest vis. por ce di nen (T. ne) mentiroie.
que bon fet amer toz dis. Chanconete pierrekins. a vaulaincort (T. walmencort) droit tenvoie. di jehan quil a empris. vie por avoir grant ioie.
mes bien gart quil ne recroie. li pluz del siecle est failliz. angoisse tant
les maistroie. quil vont tuit de mal en pis.
X.

Rayn. 374. M (Pb 3) 164 r. eieres de le coupele (Portécs sans
musique). T (Pb") 127 V. pierekins de le coupele (Portées
sans musique).
Le passage entre crochets manque dans M et est donné d'après T.

Quant yvers et frois depart. del douz tanz deste qui vient. que li
charts doisiauz sespart (T. se part). qui de loial amor vient. et de ma
dame qui part de mamor le cuer retient. ioie en ai se dex me gart.
Maugre gent de male part. qui demandent dont ce vient. que ie chant
li cuers lor art ce sachiez quart biens avient (T. ke ie chant quant biens
avient. Le rente manque). selon plan de mal esgart (T. selonc mesdisans
eschars). cui avarisse maintient. male flambe tex gees art. car deus ne
me vient rus biens (T. nus biens ne me vient). ne ia dex nait en eus
part. Bien ont le siecle amuse. qui pour eient cuident valoir. dame cil
ait mal dehe. qui de tel gent sera hoir. par coi lor puisse escheoir.
nule debonairete. maiz celui faites avoir. [ki son cuer vous a done. vostre
amor nul autre avoir]. ne quier (T. voil) si aie ie gre. Ie sui toz et
ai este. en servir sanz removoir (T. remanoir). ma dame et sa grant
biaute. de cui iatent a avoir. les biens sanz departir voir. des maus
qui tant mont greve. sil plaist la bele a voloir. tost men aura delivre.
sor totes i a pooir. cest Ina mort (T. mors) et ma sante. Il me plait mout
a soufrir. et la Paine et la dolor. que vos me faites sentir. hele et bone
sanz folor. Bien le me puet vostre amor ( T. amors). en tin tot seul for
merir. sumilitez et doucor. vos fait dame moi cherir (T. fait vous moi dame).
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dont nai ie mie paor. davoir ioie sanz faillir. Pierrekins sanz lone seior,
vent faire son chant oir. au pui quil iert de valor. son le vent Bien
maintenir. et aceus porter honor. qui le sauront desservir,
XI.

Rayn. i533. M (Pb
i65 r. jehans erars (Musique notée).
T (Pb") 130. iehans erars. (Musique notée). a (R) 103 v.
Les mots entre crochets marquent da n s M,
une partie du f euillet étant mutilée.

De legier lentrepris. amoros de cuer croi. de tel mal sui espris,
drois est faire le doi. lest Bien raisons de coi. doit estre mains iolis.
mes cleans et envoisie. ma chancons car na mie. ma dame fait a moi.
ce que vers bone foi devroit ce mest avis. Conment quele raait mis.
en ire (a. uite) ne recroi. de loiaument servir toz dis. mes ien mescroi. felonc qui plaint ahoi. ont fait as (T. a. les) fins amis. et bone
amor trahie. par lor losengerie. si me merveill par foi. ne conment ne
por coi, nus en duit estre ois. Bien doi estre esbahis. se ie faussete
voi. valoir et metre en kris. loiautez naura loi. ahi amors por coi.
conseus tes anemis. qui si tont abaissie. et tonor enhaie. merci dame
vos proi. de ce prendez conroi que ni sole trahis. Tant so p t plain de
mal vis. felon que [iai] paor. que ne maient malmis. de tote la [mil]lor.
de kris et de valor. qui soit en son p[ais]. tant set de cortoisie. sage
et bigin enseig[nie] . simple et de bel ator. aceus doint dez [mal]ior. par
cui ie sui nuisis. Son debonaire vis. ou tant a de color. [rc]mir sovent
pensis. soupris de bone am[or]. or ni voi nul retor. que sen li nest
mer[i]. biera vueill en sa baillie se li plaist que mocie. maiz por dieu
que sonor. guarde [ni a run tor]. ou mors ou estre amis. Cancon va
nul seior. ne fai et di q[uen]vis doit faire vilenie. copies douces [et
Arie] quil parmaintiegne honor, et largece [et valor]. sen acroistra ses prise
XII.

Rayn. 2055. M (P13 3 ) 165 v. jehans eiars. T (Pb") 131 r.
jehans erars. (i3hisique ttott'e)..
Pre ne vergie ne hoschage foillu. ne mi sunt pas ochoison de chant
faire. mes fine amors ( l ui ma toz iors en. a son voloir men a done
samplairr . ia dex me Tuint quo nee (T. men) vueille retraire. de li servir
car tant i ai ven. que sanz amors nus horn cortois ne fu (T. ke sans
amors preus cortois nul ne fu). dame vaillans sage ne debonaire. Amons
a tant force pooir ( T. et pooir) vertu. les felons cuers donte justice
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et maire. ceus quele a pris (T. et pris) et retenu. de toz les biens
enseigne con doit faire. sage le fait doutiu et debonaire (T. doutiu de
meffaire). large (T. larges) cortoiz de tout ce so pt tenu. cie qui si
sopt done et rendu. ne nus nen doit vilenie retraire. Cil sui qui sest
ades clamors loez. nonques nul ior de li (T. de li nul ior) ne. me seu
plaindre. et si ma mout traveillie et pene. nencor ne voi quele sen
vueille faindre. amer me fet la ou ne puil (T. dofs) ataindre. ioie a
nul ior ne mi voi ma saute, se par pitie ne vaint la cruaute. qui si
me fait descoulorer et taindre. Nest mie arms qui sa abandone. envers
amors sele nel (T. ne) puet destraindre, ie di de moi fera sa volente.
ne ia ne quier les suens commans enfraindre. puisquil vos plaist qua
vous dole remaindre. amors aies me en tel lieu assene. ou ie Cruise et
cuer et volente. de moi aidier car loiautez doit vaintre. Douce dame
vostre biaute mar vi. vostre valor vostre douse acointance. sen vos ne
truis et pitte et nierti. dont ne sai mais en qui iaie fiance. ne qua nul
Bien puisse •avoir retourante. sil einsi est qua vos ale failli por dieu
vos prof quaiez pitte de mi. com cie qui' sent dolor ire et pesance.
Tost mauriez (T. maveriez) de toz mes mans gueri et de toz mes nniseurs
prise venjance. se ia nul ior me veoie saisi. de vostre amor a qui iai
atendance. vos Maus samblanz ma mis en esperance. mais vos respons
me fait (T. men a) mout esbalti. on cruautez se met quant ie vos di.
comment it mest tote ma mesestance. Dame mis mai del tot en vo soufrance.
faites de moi come de vostre and. chanson (T. cantons) va ten a bretel
si li di. quil face taut por rolui que it te charlte.

XIII.

Rayn. 1712. M (Pb 3) 165 v. jehans erars (Musique notée).
T (Pb") 13o v. j. erars (1Vlusique notée). a (R') 104.
Le passage entre crochets manque dans M une partie du feuillet
étant découpée. Nous le donnons d'après T.

Amors dont ie me cuidoie estre partis sane changier. - me semont
et dit que soie. a son gre aiusticier. no ie nel huis laissier ( Ta. delaier).
car volentez mi ravoie. clues douz regars (Ta. esgars) me ( Ta. mi)
guerroie. dont espoirs me (T. mi) fait cuidier. que ne men doi esmaier.
Cil qui aiuz meurte soie ses biens les fait empirier. ausi se ie li (T.
sausi ma dame, a. tinsi ma dame) disoie. en si novel commencier. que
cuer ait de moi aidier. par ta p t tuit que mefferoie. ne la plor celee et
cote. ne porroit nus esprisier. sele estoit dun desirrier. [Mais con ken
desirant Joie amors et a grief consir. cuer ki ne guide a sa ioie asses
a tostans venir. kamors en fait defuir. raison et si len desvoie. mais
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(a. naie) on dit piecha corn Joie. le fac ainsi par emplir. par tant mi
fait convertir. Ensement corn la topoie. kestuet prismes escoillir. au
dechoivre a le coroie. me puet ma dame baillir. ne mier ne me puet
trair. se ses regars me (a. ne) fausnoie. Id ens mon cors a fait vole.
dont vint mon cuer assallir. kainc ne me (a men) peuc garandir. Chancons
va tent droite vole. a maistre willame oir. te fai di li ke la soie acointance
molt desir. et ke molt mos enhardir. quant ma chancon li envoie. pour]
dieu li requier et prole. quil ale (T. aient) a maintenir. amors con
volt decheir.

XIV.

Rayn. 1468. M (Pb 5 ) 168 v. li moines de saint denis
(Mitsique notée). T (Pb) 84 v. (iiusiqiie notée).
Damors me doit sovenir. puis que iairn si hau.tement. la bele en
cui me renlir. de sa grant biaute mesprent. en ioie mes cuers sentent.
si que ne phis envieillir. ades me fait revenir (T. en iovenir). et ce
me tient mon cuer ( T. tos fors) en ioie. nus ne doit clamors ioir. se
samie ne le maistroie Por li me vueil esbaudir. quant ie lain si loiaument. ia de li ne (r nen) quier partir. servir la vueill bonnement.
la fontaine de iovent. fait de son dous cuer venir. qua' mien suer le
fait sentir. dun douz regart quele menvoie. a samor ne puis venir. sant
li iamais ni ataindroie. Ne sai sen (T. se) porrai ioir car mesdisant
male gent, me vuelent del tot (T. tostans) nuisir. par lor fans encusement. soufrir me font plaint torment. nul bien ne poent veir. tot ce
lor puisse (T, puist) avenir quant que ie lor souhaideroie Danse pensez
deus hair. et moi amez (T. amer) ie vos en pfoie.
XV.

Rayn. 1828. M (Pb3) 171 v. oudars . de lacheni (Musique
notée). T (Pb") 44 r. oudars de laceni (Musique notée).
T. (Pb") ioi v. maistre gilles li viniers (Musique notée) .
Amors et deduis de ioie. me semonent de chanter. et puis que
mes cuers lotroie. moi lestuet acreanter. si ne mos ie pas vanter. que
cele que iairn soit moie. et bien vueill que ie siens soie. mes ne mi os
presenter. et bien me plaist quele moie. en ma chancon dementer. He
dex se seurs (T. se iou tex) estoie. quele me daignast amer. ia pluz
vivre ne querroie. quami me vousist clamer. mes trop sui mis en la
mer, sele a port ne mi ravoie. or sai ce que ne savoie. con fait bien
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del douz .amer. maiz se mes cuers se forvoie. ne men sai a cui clamer.
Bele et gente joene et tendre. a vos est acompaigniez. mes cuers se
le volez prendre. sest Bien drois que le praigniez. car si fort me destraigniez.
que tres Bien poet entendre. que painnes puis raison rendre (Ce vers
manque dans T 101). de ce dont sui mahaigniez. fors tant que bien
vueill atendre. merci dame se deigniez. Íe (T 101 si) ne vous puis
pas deffendre. queu pluz dun lieu ne taigniez. mais ia ne vous laist
dex tendre. ou plus verai ataigniez. ne qui mieus sont enseigniez. de
loial amor emprendre. ne me sauroit om reprendre. cuers et se vous en
faigniez. dont (T 44. tous. T 101. tos) soies vos ars en cendre, nen
(T. ne) mon cuer (T. cors) ne remaigniez. Douce dame que diroie. se
vos me voliez aidier. si tot le mont remiroie. ne quier autre souhaidier.
Bien me devriez aidier. ne (T 101. ke) por rienz nen partiroie. et sanz
vos quel part iroie. ie (T 101. si) vos di Bien sanz trichier. que ie
ne vos gperpiroie. por touz les membres trencher. Maiz tant vos di
toute voie. con se _ peut trop estrangier. quamors pert mout bien sa ioie
(T 101. voie). por (T 401. par) mener trot) grant dangier.

XVI.

Rayn. 1246. M (Pb 3) 174 r. guios de digon (iJIusique non
notée) . T (Pb') 128 v. (I'Jusique non notée) .
Li douz tans noviaus qui revient. fait dedens mon cors resioir. mon
cuer dont sovent me convient (T dont tant sovent me vient). penser a
cele que desir. qui magree quant la remir. quele est bele mout li avient.
de cors de bras et Biex por voir. ce vos di ie tot sanz mentir. Nuit
et ior deli me sovient. onques ne men peu departir. or proi dien dont
toz li biens vient. quil me laist a samor venir. car eest la rienz que
pluz desir. son douz cuer quil fust un ior miens. envieus feroie languir. et felons mesdisans morir. Por ce quil mont mis en delai. clamors
qui sor toz a pooir. ia par lieu por eus ne lairai. que ie naime por
mieuz valoir. et servirai en bon espoir. cele por cui sui en esmai. de
li me doint dex ioie avoir. car ie rienz tant ne desir voir. Que sa bone
amor que nelai. desservi la voudroie avoir. conques rienz nul ior tant
(T. kainkes nul ior tant riens) namai. corn ie faz li sanz removoir (T.
remanoir). onques ne li fis asavoir. mais (T. or) en chantant li manderai. mon cors et mon cuer li loins voir. afaire trestot son voloir.
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XVII.

Rayn. 771. M (Pb) 178 r. guios digon (Mitsique non notée,
sauf pour les 10 premières notes) .
Quant voi hi flor boutoner. et le clous tans revenir. et les oiseilions chanter. et Bois et pres reverdir. adont me fait esioir. cele por
cui ie souspir. sovent nuit et ior. si en chant bone!nent clamor. (Le
reste manque).

XVIII.

Rayn. 1451. M (Pb 3) 181 r. nlaroie de dregnau de lille
(Jiusique notée). T (Pb" ) 169 r. inaroie de drignau
(iliusique notée).
Mout mabelist quant ie voi revenir. -ver gresill et gelee aparoir.
car en toz tanz se dolt Bien resioir. hele pucele et loll cuer avoir. si
chanterai damors por mieuz valoir. Car mes fins cuers plains damorous
desir. ne mi fait pas ma ioie faillir. (Le reste manque).
EUGENE

ULRIX.

Limburgsche Accentstudiën
I_
Eerste Mededeeling.
(Uit het Phonetisch Laboratorium gehecht aan het Physiologisch Instituut
te Leuven. -- Dir. Prof. D r A. K. NoYoNS).
1. De Zuidoostlimburgsche dialectengroep vertoont eene eigenaardige
silbenbetoning, die zij gemeenschappelijk heeft met de naburige Rijnsche
groep. Sedert N6RRENBERG (Beitr. 9, 408) voor de eerste maal dit
merkwaardig verschijnsel heeft beschreven, is er geen enkel Nederrijnsche
dialectgrammatica verschenen, waarin niet melding gemaakt wordt van
hetgeen later ,« Zirkumflektion « genoemd werd. Op de meest grondige
wijze, tevens historisch en dialectgeographisch-vergelijkend, is het verschijnsel behandeld geworden door FRINGS, Die rheinische Accentuierung.
Marburg 19.6 (Deutsche Dialektgeogr., XIV) ( i ). Op Nederlandsch taalgebied hebben SIMONS (2), LEVITICUS (3), H0UI3EN (4), KERN ( 5) en DUPONT (U)
het Limburgsche accent min of meer uitvoerig beschreven en getracht
den historischen achtergrond er van te bepalen. Ik zelf heb voor mijn
dialect eene beschrijving geleverd ( 7 ) ; op dat oog enblik had ik nog geen
duidelijk inzicht in het vraagstuk en steunde op onvoldoende gegevens.
Wie de talrijke hierboven vermelde beschrijvingen heeft doorgelezen, komt
tot het besluit door FRINGS (DDG XIV, p. 1) m. i. nog zacht uitgedrukt
(i) Cfr. de literatuur bij FRINUS, o. c., p. 22, voetnota.
(2) Het Roermondsch Dialect, Gent 1889, p. 9-1o.
(3) De Klank- en Vormleer van het Mal. Dialect der S t Servatiuslegende van
H. van Veldeken, Gent 1892.
(4) Het Dialect der Stad Maastricht, Maastricht 1905, p. 4
(5) Zum Verhdltnis Twischen Betonung and Lout in niederldndisch-limburgischen
Mundarten, Indog. Forsch , 26, 258 vgg.
(6) Het Dialect van Bree, Leuvensehe Bijdragen, IX en XII. (Het hoofdstuk
over de betoning is nog niet gedrukt).

(7) Het Dialect van Tongeren (Leuvensehe Bijdragen, VIII-IX) IVe Hfst. Voor
het Hasseltsch heb ik, samen met D r J. GRAULS deze accenten beschrijvend en
historisch in meer bijzonderheden behandeld, in onze studie over Het Dialect van
Hasselt, die binnenkort door de Kon. VI Academie zal worden uitgegeven.
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door de woorden : « es will mir scheinen, als ob eine gewisse Unklarheit
fiber die phonetischen Eigenheiten dienes rheinischen Accentes in der
jongeren rheinischen Accentliteratur zu verhngnisvollen Irrtumern geffihrt
hat «. De grootste omzichtigheid is dus geboden. FRINGS is tot nog toe
de eenige, die de expevirnenteele methode heeft ter hulp geroepen (DDG, V).
Op zijn uitkomsten komen we verder terug.
2. Voor lezers, die met Limburgsche toestanden niet bekend zijn,
weze hier kort herhaald, waarin het verschijnsel bestaat, althans voor
zoo ver het door het oor kan waargenomen worden.
Naast elkaar bestaan in onze dialecten twee soorten van silbenaccent :
de sleeptoon en de stoottoon. De eerste wordt als muzikaal stijgend,
de tweede als muzikaal dalend gehoord.
In dynamisch opzicht heeft de sleeptoon al de kenmerken van een
,, schwach geschnittener Akzent « (BIEVERS, Grund3iig e, § 594) : de
klinker zet zacht in bereikt zijn top en klinkt ook langzaam uit. Bij
den stoottoon zet de klank uiterst krachtig in, de spieren van de ademorganen werken voelbaar mee om hem van het eerste oogenblik af zijn
maximum van intensiteit te geven, en hij breekt ook plotseling af. Dit
oefent natuurlijk invloed uit op den volgenden medeklinker, die kort
afgebeten wordt.
3. De Duitsche dialectkundigen zijn vooral door den stoottoon getroffen
worden : NóRRENBERG (1. c,) heeft er een tweetoppig accent in gehoord.
Deze tweetoppigheid was zoowel muzikaal als dynamisch en tusschen,
beide toppen meende men zelfs een stembandocclusief te hooren. Dit alles
gaf aanleiding tot de naam Zirkumflektierung Na hem hebben alle
Rijnsche dialectkundigen hunne Zirkumflektierte Betonung « op ongeveer
dezelfde wijze beschreven. Hiervan wijkt FRINGS af : hij hoort maar
eenen top, maar neemt toch verenging der stemspleet aan ; hierop volgt
dan een onduidelijke vocaal, een « Kehlkopfvokal « Dit gebeurt echter
zoo snel dat er van tweetoppigheid geen sprake kan zijn.
Ten slotte weze nog opgemerkt dat alle dialectkundigen vastgesteld
hebben dat bij tweeklanken de tweede top in het tweede vocalisch element
valt, en dat bij vocaal -}-- liq. of nasaal deze laatste den tweeden muzikalen
en dynamischen top dragen.
4. Het probleem is veelzijdig : er zou dienen onderzocht te worden
hoe bij heide accenten de korte en lange klinkers zich in an-, in- en
auslaut, in één-, twee- of meer lettergrepige woorden gedragen ; verder
moet men zich afvragen of de -accentschakeering niet gewijzigd wordt
door den aard van den volgenden medeklinker (explosieven, spiranten,
liquiden en nasalen) ook de wederzijdsche invloeden van accent en zinsmelodie (in bevestigende en vragende zinnen, in de emphasis, enz ) is
6
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van groot belang (9; eindelijk moet voortdurend goed onderscheiden worden
tusschen muzikale en dynamische verhoudingen. Mijne bedoeling is deze
accentproblemen experimenteel te onderzoeken, eerst voor mijn dialect,
en dan deze studie uit te breiden tot andere Limburgsche dialecten. We
hopen dat de verdere studie van de Belgisch- en Hollandsch-Limburgsche
dialecten ons dan een stap nader zal brengen tot een synthetisch overzicht van het gansche verscherpingsgebied ( 2 ) waarvan Belgisch-Limburg
slechts de peripherie vormt.
Eindelijk kan dan het uit taalpsychologisch oogpunt zoo interessante
vraagstuk van de semasiologische beteekenis van deze accenten eens onder
de oogen gezien worden. Zooals bekend kan in onze dialecten een woord
slechts met één accent uitgesproken worden : het stijgend-slepend resp.
dalend-stootend accent staat onveranderlijk vast. Dit heeft voor gevolg
dat er een aantal doubletten bestaan : dit zijn woorden en vormen, die
volkomen homoniemen zouden zijn, indien ze niet door de betoning werden
uiteengehouden. Dit leeft krachtig in het spraakbewustzijn, een verkeerde
betoning op een woord treft het oor van een Limburger als een onmogelijk iets, dat zelfs een kind onmiddellijk opvalt en zijn lachlust verwekt (3).
5. Van de historische zijde weten we voorloopig slechts het volgende : de stoottoon of verscherping is liet kenmerk 1° van de dialectische opvolgers van bepaalde Wg. lange klinkers en tweeklanden, b. v.
schaap, schroef, bloot, enz. (spontane stoottoon); 2° van alle dialectische
klanken voor bepaalde consonantenverbindingen, in woorden met tweede
(in vele gevallen geapocopeerde) toonlooze lettergreep (combinatorische
stoottoon) ( i) .
(I) Hoe gedraagt zich b. v. een woord met dalend accent op het einde van
een vraagzin?
(2) FRINGS heeft door het woord « Scharfung » den ouden term Zirkumflektierung vervangen : deze laatste gaf aanleiding tot misverstand. daar hij voor alle
gevallen tweetoppigheid veronderstelt. Ook SCHRIJNEN bezigt dit woord in zijne
pas verschenen studie : De Isoglossen van Ramisch in Nederland. Bussum 1920.
(3) Deze vaste accenten met semasiologische beteekenis bestaan in een aantal
talen. Merkwaardige overeenkomsten met het Limburgsch vertoont het Lettisch,
voor zoover ik het kan oordeelen naar de studies van POIROT, Sur l'accent lette
(Vox, I, 231 . 2 4 5) en BOGOVORITSKY, Etude sier la nature de l'accent lette (Revue
de phonétiquce. III, 152 . 162). Ook de Scandinaafsche talen kennen het verschijnsel
(Cfr. JESPERSEN, Phonetik p. 79 vgg., LOGEMAN, Over hoesten, kitchen, hikken en wat
fonetiek (De keel-explosiva) in Taal en Letteren XI, p. 425-436 en het experimenteel onderzoek over het Deensch bij ROUSSELOT, Principes, p. 873-879). In niet-Indogermaansche talen treedt het veelvuldig op.
(4) Wij behouden de statistische behandeling dezer gevallen voor later voor.
Ook hier moet een geographisch onderzoek licht brengen. Voor de grenzen van
het verscherpingsgebied in Rijnland en in Nederland verwijzen we resp. naar FRINGS
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Daar een grondig experimenteel onderzoek van deze problemen uiterst
tijdroovend is, en we niet kunnen voorzien wanneer we de noodige
proefpersonen daartoe zullen tot onze beschikking hebben, achten wij het
nuttig reeds nu de allereerste, zeer fragmentarische, uitslagen te publiceeren. Wij hopen te hew ijzen dat men, bij het vaststellen van accentschakeeringen door middel van het oor, zeer voorzichtig dient te zijn.
EERSTE REEKS.
6. Wij begonnen de proeven met het oog op de muzikale betoning.
Hiervoor werden de klanken opgeteekend door middel van de oreille
inscriptrice van ROUSSELOT. De tijd werd aangegeven door een stemvork
van 200 v. d. Iedere klinker werd verdeeld in onderdeelen van 10 v. d.
van de stemvork of 1/20 sec. en dan werd het aantal trillingen van
ieder onderdeel onder den microscoop geteld. Zoo werd het gemiddeld
aantal trillingen per sec. voor ieder stukje gemakkelijk berekend, Al
onze proeven werden gedaan met a klanken : zoo wordt een mogelijke
invloed van het timbre uitgeschakeld (1).
7.

In de spelling geven we de betoning op de volgende wijze weer :

Sleeptoon = . of ,' na den klinker.

Stoottoon = : of • na den klinker.
We gebruiken resp. . en : wanneer de klinker in auslaut staat,
sf slechts een medeklinker er op volgt. Daarentegen wenden we resp.
en • , aan, wanneer de hoogste resp. laagste toon niet in den klinker
zelf, maar wel in den daaropvolgender klank of in eene volgende lettergreep valt. Tevens wordt hierdoor de stijgende, resp. dalende richting
van den toon aangegeven. Dit zal dus het geval zijn :
a) in tweeklanken ; dat de hoogste, resp. laagste noot in het tweede
element van een tweeklank valt, is duidelijk ; b. v.: a.u't uit, pa'i.n pijn.
b) wanneer een klinker gevolgd wordt door nasaal of liquida ; dat
zij in de daaropvolgende nasaal of liquida valt, heeft men in het Rijnland
sedert lang opgemerkt ; wij kunnen het experimenteel niet bewijzen, maar
kunnen het op grond van het onder c, aangehaalde voorloopig als juist
aannemen; b. v. : kaart kant, há'n. handen, k6.1' kaal (6 is open
o), Wó 1. Waal, enz.
(DDG, XIV) en SCHRIJNEN, o. c. Over het uiterste Zuidoostelijke grensgebied is
pas een artikel verschenen van ADOLF BACH, Die Schar fung in der rnoselfrankischen
Mda. von Ar{bath (Beitr. 45, 266 . 290). Terloops wijzen we erop dat bijna al de
woorden, die elders stoottoon hebben, hier sleeptoon hebben, en omgekeerd. Men
ziet dat ons nog verrassingen te wachten staan bij het onderzoek der accentproblemen.
(i) Dit is voor de berekening der intensiteit nog van grooter belang (zie
Tweede Reeks, nr 25).
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c) wanneer nog eene tweede lettergreep volgt. Dit overspringen
van de toonbeweging op den volgenden klinker, door den medeklinker
heen, werd reeds sedert lange jaren door D r JAN KLEYNTJENS op het
gehoor af vastgesteld : hierop werd door ons gewezen in Leuv. Bijdr.
VIII, 221. Het verschijnsel zal uit de hiernavolgende cijfers blijken.
Voorbeelden zijn : á.t`ar achter, pa k.a paken (papaatje).
We onderscheiden naar de positie van den klinker tien verschillende
typen :
A. Sleeptoon :
1) Xá. lange vocaal in auslaut.
2) á.f lange voc. --1- steml. spirans.

3)
4)
5)

á.p lange voc + steml. explosief.
á,f`a lange voc. -}-- steml. spir. --1-- tweede lettergreep.
á.p . o lange voc. + steml. explos. + tweede lettergreep.

B Stoottoon :
1) Xá: lange vocaal in auslaut.
2) á:f lange voc. -E- steml. spirans.
3) á:p lange voc. + steml. explosief.
4) á`f.a lange voc. -1-- steml. spir. + tweede lettergreep.
5) á . p.a lange voc. -}- steml. spir. -}- tweede lettergreep.

8. I)e proeven dezer eerste reeks werden gedaan op 24 en 25 Juni 1919.
De vertegenwoordigers der verschillende typen werden in afwisselende
volgorde uitgesproken. Hieronder geven wij ze op met hun volgnummer.
EERSTE BLAD.

1.
2.

pa pa
1E. lauw

3.

id.

4 . flá flauw
5. ka: koude
6. á.t oud
7. á.t . ar achter
8. á.4 acht (1), is Nederl. ch)
9. ká: t Kaat (vrouwennaam)
10. sa :s saus
11. (i)1j va: sa ik vouw Te (spreek
uit Iffá . s a)
12. ká:t Kaat
13. lá lauw
14. pa k.a paken (papaatje)
15 lá. lauw
16 ph,: pa
17. flá, flauw
18. á.t`er achter
19. wá.1 t'a wachten

TWEEDE BLAD

20. a.t oud
21. á, ter achter
22. á. 4 acht
ká:t Kaat
23.
24 pá k.a paken
25. sá:s saus
26. Ifá s.o ik vouw Te
27 ká:t Kaat
28 á.t oud
29. á.tar achter
30. á.tar achter
31. ljfd . s.a ik vouw Te
32. pá`k.a paken
33. ká:t Kaat
34. á.4 acht
35. sa:s saus
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9. Ten slotte moeten we er nog op wijzen dat in de woorden
niet auslaut- of inlautmedeklinker, deze laatste als uitgangspunt dient
naar links zoowel als naar rechts. Indien we hij het neerschrijven der
cijfers iedermaal al de eerste onderdeelen onder elkaar schreven, zou
een klinker vóór den anderen uit zijn. Dan zouden we juist op de plaats,
die het meeste belang heeft, namelijk op de grens tusschen klinker en
medeklinker eindtrillingen en andere samentellen. Hierdoor zouden de
middeltallen valsch worden ; zou b. v. in het type " p s o zouden we krijgen :
Kurve 21. (160) 144 ... 134 134 (112).
Kurve 29. (148) 234 ... 132 (140).
De verschillende vocaalgrenzen moeten natuurlijk onder èlkaar komen
te staan ; vgl. hieronder.
We plaatsen het eerste en laatste cijfer tusschen haakjes ; het allereerste inzitten en het laatste uitklinken van den vocaal moeten we, m.
i., als minder betrouwbare gegevens beschouwen. Wanneer het laatste
deeltje geen 1/20 sec. beslaat wordt het niet berekend : dit wordt door
( X ) aangeduid.
10.

Kurve
2
3
4
13
15
17

Al TYPE Xá. (sleeptoon).
(120) 140 126 130 125 128 126 132 . 134 (140)
(130) 130 130 128 130 144 130 130 140 (130)
(144) 132 132 130 134 126 130 130 136 (120)
(132) 130 134 146 130 120 136 128 136 130 (120)
(128). 130 130 130 124 122 124 128 140 130 (X )
(120) 130 130 120 124 126 120 130 130 130 136 128 (128)

Gemidd. (129) 134 130.3 130.6 127.8 127.6 127.6 129.6 136 130
B1 TYPE Xá: (stoottoon).

Kurve
1
5
16

(150) 138 146 146
(144) 136 140 140
(120) 140 146 144

146
144
132

116 (73)
133
130 (108)
130 96 (90)
140

Gemidd. (138) 138 144 143.3 147.3 134.3 118
11.

Kurve

A2 TYPE á. f (sleeptoon).

(140) 120 140 130 130 136 136 136 134 136 138 (120)
8
24 (140) 130 128 124 132 122 122 128 126 140 138 140 160 (80)
32

Gemidd.

(128) 128 132 134 1'_'4 132 134 130 132 140 130 (X)
132 124 134.6 128.6 125.3 132 132 135.3 134.6 138 6 142. 6 66.6
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158
152
148

B2 TYPE á:f (stoottoon).
144
156
170 160
138
150
140
140
140 150
152
142
144
134 150

152 8

149.3

Kurve
(152)
(124)
(133)

10
25
35

Gemidd. (136)

148 1533

147 3

(136)
(120)
jX)

145.3 (128)

12.

A3 TYPE á,.p (sleeptoon).

Kurve
(148) 146
(144) 136
(140) 140

6
20
28

146 138
143 132
140 130

140
134
138

146 140
136 130
156 140

136 (124)
140 (132)
144 (144)

128
140
136

Gemidd. (144) 140.6 142 133 3 137.3 146 136.6 134.6

Kurve
(132)
(140)
(140) 142
(134)
(140)

4
12
23
27
33

Gemidd.

B3 TYPE a:p (stoottoon).
158
154 158
152
140
168
160 158
162
154
152
140
146 138
138
140
166
158 156
152
144
142 148
148
150

137.6

140 (•133.3)

(152)
(140)
(132)
(X)
(170)

146.8 155.6 152 151.6 152.4 (141)

13.
A4 TYPE á.f• a (sleeptoon).

Kurve
(1 20) 132 134

19

(148) 164 172
(140) 158
(132) 146 144

26
31

146 (f40)

B4 TYPE á,'f.a (stoottoon).

Kurve
11

140 132 134 128 (X) I I (152) 158

Gemidd. 140 150 158

164
150
144

( X ) I I (136) 138
158
160 (140) I j (140) 138
150 (140) I I (120) 130

118
108
120

104 (x)
(96)
100 ( x )

152.6 156 140 I I 132 135.3 115.3 100

14.
A5 TYPE á.p . a (sleeptoon).
(128) 140 144 138 142 136 (120) I I (160)
(120) 140 134 138 138 148 (100) I 1(148)
(160) 144 140 134 134 134 (112) I 1(160)
(148) 134 130 118 132 (140) I 1(128)
(X)I I(148)
(120) 130 130 130 130 120 120

Kurve
7
18
21
29
30

Gemidd .

160
152
156
144
140

-160
144
150
148
144

(80)
(x)
158 (132)
140 (X)
(120)

134.5 140.4 136 .4134 128.4 134 118 1 1 (148.&) 150.4 149.2 124.5
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B5 TYPE á'p.a (stoottoon).

Kurve
14
24
32
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(148) 140 150 158 168 ( X) I I (136) 140 120 112 (80)
(140) 150 144 140 144 (x) I I (134) 128 128 (x)
(140) 138 140 148 114 (x) ( I (128) 128 120 (x)

Gemidd.

142.6 142.6 144.6 148.6 152

I

;

132.6 132 122.6 112

15. De middeltallen van bovenstaande tabellen hebben we aanschouwelijk voorgesteld in Fig. 1 tot 5. Deze krommen zijn op de volgende
wijze geteekend geworden : de abscissen geven den tijd aan in onderdeelen van 120 sec = 5 mm. De muzikale hoogte wordt aangegeven
door de ordinaten ; de namen der muzieknoten, die in aanmerking komen,
staan naast ieder getal v. d. ; zooals dit gebruikelijk is ( 1 ), hebben wij
ons papier ingedeeld volgens de logarithmische methode ; in de laagste
der twee octaven, die wij noodig hebben, geven wij aan iedere v. d.
eene ordinatenlengte van 2 mm., in de volgende, vanaf c (132 v. d.),
slechts 1 mm. Op deze wijze blijven de intervallen in de opeenvolgende
octaven dezelfde in plaats van eene geometrische reeks (1, 2, 4, 8...)
te vormen. Daar ons oor gevoelig is voor de intervallen en niet voor
de eigenlijke frequentie, geeft deze methode aanschouwelijk den indruk
weer, dien de muzikale toonvariaties op ons oor maken.
Bij het opmaken der krommen is met den duur der consonanten
geen rekening gehouden.
Uit deze graphische voorstelling blijkt nu duidelijk het volgende :
16.

I. TYPEN

Xá.

en Xá,:

De sleeptoon is duidelijk tweetoppig, de stoottoon daarentegen ééntoppig. Beide kunnen zich in woorden met auslaut-vocaal natuurlijk goed
ontwikkelen. De sleeptoon maakt op het oor den indruk stijgend te zijn,
waarschijnlijk omdat we vooral het tweede deel der vocaal goed vasthouden, en dit den totalen indruk beïnvloedt.
II. TYPEN

á.f

en

á:f

Bij het begin van ^,. f schijnt de stem hoog in te zetten en v66r
den eersten top plotseling te dalen ; dit kan het gevolg zijn van de
zeer ongelijke lengte van kurven 8 en X32 eenerzijds, en kurve 24
anderzijds. Het begin van deze laatste is gerekt geworden. Daar hier
de vocaal door den consonant wordt begrensd, komt de tweede top niet
geheel tot zijn recht. In a:f mogen we op grond van de kleine golving,
die de lijn vertoont, geen tweetoppigheid aannemen, het verschil bedraagt
slechts 3 - A, 4 v. d. Men lette er op dat ook hier in het tweede deel
(i) ROUDET, Éléments, p. zog; GUTZMANN, Aus der Praxis der exper. Phonetik, Vox, I, 33-35.
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de daling zeer kort is en door den medeklinker wordt onderbroken In
een der drie gevallen, namelijk in kurve 35, is er heelemaal geen
daling. Dit verschijnsel komt in de volgende typen nog veel duidelijker uit.
III. TYPEN á.p en a:p
In ,.p is de tweede top nauwelijks begonnen ; in á:p is ook minder
daling dan voor spirans in á:f de vocaal wordt in het stoottonige á:p
werkelijk afgebeten ; zij blijft stijgen tot aan het laatste onderdeel van
1/20 sec. en begint dan onmerkbaar te dalen.
IV en V. TYPEN á.f • a en á . f.a - á.p . a en á,13.0
- Alle tweelettergrepige typen hebben een zuiver afgeteekend gemeenschappelijk karakter : verdeeling van de muzikale kurve over de twee
lettergrepen, door den medeklinker heen. De graphische voorstelling
Fig. 4 en 5 is overduidelijk De hoogste resp. laagste toon valt in de
tweede lettergreep, in ieder type is de doorloopen afstand aanzienlijk
grooter dan in éénlettergrepige vormen. In den vorm á • p.a met stoottoon
vóbr explosief, is er in de eerste lettergreep zelfs enkel een stijging
waar te nemen. Bij al deze tweelettergrepige vormen moeten we dus
aannemen dat de stembanden ontspannen worden, terwijl de medeklinker
gearticuleerd wordt.
17. Ten slotte eene algemeene opmerking : de stoottonige vocaal
wordt in haar geheel op - een veel hooger niveau uitgesproken dan de
sleeptonige. Hierin stemmen onze betoningsverschijnselen met die van
FRINGS ' dialect overeen (D D G, XIV, §§ 15-16) : de « geschárf te « vocalen
zijn veel hooger dan de andere, maar hunne daling gebeurt plotseling.
We komen op deze vergelijking met de Rijnsche toestanden nog eens
terug in het volgende.
TWEEDE REEKS.
A. MuTikale betoning.
18. We hadden bij het gebruik van de oreille inscriptrice gemerkt,
dat door de wrijving op het beroete papier een groote hoeveelheid energie
verloren ging. Zooals POIROT (') doet opmerken, draagt deze wrijving
er toe bij om den eigen toon van den schrijfhalm en van de membraan
te dempen ; hij houdt liet echter voor onwaarschijnlijk dat deze membraantoon
volledig opgeheven worde hierdoor. Wij zijn het met hem eens, waar
hij aan de gespannen perkamenten membraan van dit toestel een eigen
toon toeschrijft; m. i. ligt deze toon te hoog om grooten invloed uit
(I) Die Phonetik, p. go-91.
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te oefenen, ten minste op de grondtoontrillingen, en enkel op deze laatste
komt het voor ons aan. We hebben nu om onze kymographionkurven
te controleeren de trillingen der schrijfpen photographisch geregistreerd;
met het oog op liet dynamisch accent vonden we het ook wel interessant,
de membraan eens gansch vrij in de lucht te laten trillen. De oreille
inscriptrice werd dus opgesteld voor de spleet van een photographisch
registreerapparaat met horizontaal voortbewegende plaat. De tijd wordt
aangegeven in 1/30 sec. door een time-marker van de Cambridge Scientific Instr. Co. Hij bestaat uit een trillend staafje, dat door een • electromagneet wordt onderhouden. De plaat werd bewogen door een electrischen
motor. Uit fig. 6 blijkt de snelheid van den motor niet altijd konstant
is geweest : de tijdregistreering vertoont breede en smalle tanden. Voor
onze proeven heeft dat geen groot belang, daar de tijd iedermaal tegelijk
met de stem werd opgeteekend.
Wij moeten hier onzen dank uitspreken aan Prof. Dr NOYONS, die
ons hij deze proeven voortdurend behulpzaam was; hij was het die de
technische inrichting er van op zich nam, zoodat onze aandacht door
niets werd afgeleid, en de woorden met de grootst mogelijke ongedwongenheid konden uitgesproken worden. Er werden vier platen van
18 x 6,5 cm. gebruikt; daar de spleet waardoor het licht op de plaat
valt, kan verplaatst worden, werd iedermaal slechts een derde van de
totale hoogte (6,5 cm.) belicht. Op deze wijze werd iedere plaat driemaal
achter de spleet doorgeschoven en kon drie reeksen van twee woorden
opnemen. Hieronder volgen de woordenreeksen.
PLAAT I.

19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pa pa
ka: koude
[sá, s saus]
[á,.t'ar achter]
[5,.t oud]
má .t • a mouten

PLAAT II.
[pá'k.a paken]
[1a lauw]
[sá, z 0 *sau;en] (I)
9.
10. [á, k.o schuifgrendeltje] (')
11. sáza
12. s á, z.a
7.
8.

(i) Kinderwoord ; bet. : de saus uit een bord of een braadpan met een
.
korstje brood opnemen.
(z) Demin. van Sa: — klankwettig *schoude; vgl. Nhd. schalter, schalten
en FR.- V. WIJK i. V. schouw II.
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PLAAT III.
13. á.t
14.

pa:

15.

sá,: s

a

16.

sá • z.

17.

pá.k.a

18. lá.
PLAAT IV.
19. [a

t]

20.

sas

21.
22.

[a 4, acht]
[pi, ljt'a pachten]
[ka:t Kaat (persoonsnaam)]

23.
24.

sa.z.a

20. In onderstaande tabellen heb ik de verschillende typen weer
bij elkaar gebracht. Sommige voorbeelden waren niet te gebruiken ; enkele
zijn te vroeg of te laat uitgesproken geworden, zoodat begin of einde
ontbreekt, bij andere heeft de tijdregistreering niet gewerkt, een paar
plaatsen vertoonen sluier. De niet gebruikte woorden staan hierboven
tusschen [ ] . Het aantal gevallen is te gering om aan de middeltallen
eenige waarde op zich zelf te verleenen. Dit is ook niet noodig het
weze voldoende er op te wijzen dat de' muzikale betoning hier heelemaal
dezelfde is als in de voorbeelden der eerste reeks ( i ). Wij herinneren
er aan dat ieder cijfer het aantal trillingen per sec. voorstelt van een
onderdeeltje, dat ditmaal niet meer 1/.0 maar 1/30 sec. lang is. Wij
hebben de trillingen geteld die zich bevinden tusschen de toppen van de
tijd-registreering (zie fig. G).

(z) De lezer zal in het volgende nochtans opmerken dat het algemeen niveau
geregeld wat hooger is dan bij de eerste reeks. Het vers,_hil schijnt io à 20 v, d.
te bedragen. Het is waarschijnlijk aan den time-marker te wijten, die misschien
w( 1 wat minder dan 3o v. d. per sec. heeft gegeven ; deze instrumenten zijn
minder juist geregeld dan stemvorken. Daar de afwijking konstant is, heeft ze op
de relatieve toonverhoudingen geen invloed.
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B. Dynamische Betoning.
24. We hebben tot nog toe uitsluitend de muzikale betoning op
het oog gehad ; met de termen één- en tweetoppigheid bedoelden we
muzikale toonvariaties ; opzettelijk hebben we vermeden van dynamische
betoning te gewagen. Deze zijde van het vraagstuk is veel moeilijker
te benaderen.
Zooals bekend, dient onderscheiden te worden tusschen physische en
physiologische intensiteit. De verhouding tusschen beide kan niet door
eene konstante uitgedrukt worden ( i ). Den phoneticus interesseert natuurlijk
vooral de physiologische intensiteit, d. i. de indruk op het oor. Dit
laatste kan ons hier weinig zekerheid verschaffen ( 1). De intensiteit hangt
samen met de toonshoogte : dit werd in het geciteerde artikel (voetnota 1)
van ZWAARDEMAKER aangetoond.
De phonetici stellen zich gewoonlijk dan ook tevreden met het berekenen
der physische intensiteit d. w. z. der kinetische energie van den luchtstroom. Deze hangt af eenerzijds van de massa, die in beweging gezet
wordt en anderzijds van de frequentie der beweging. Daar liet bier
slechts geldt de relatieve intensiteit te meten en de massa altijd dezelfde
is, kunnen we dit element buiten beschouwing laten. Dan hoeven we
slechts het produkt te berekenen van het kwadraat der amplitude door
liet kwadraat der frequentie (aantal v. d. per sec.) of
i = a2n2
waarin i = intensiteit, a — amplitude en n = frequentie.
25. Het dunkt ons voorbarig hier deze berekeningen te doen voor
de enkele kurven waarover we beschikken ; onze talrijke kymographionkurven laten we, wegens de al te groote demping, hierboven besproken,
buiten beschouwing. Maar toch kunnen we niet nalaten den lezer een
eerste denkbeeld te geven van de intensiteitsvariaties in onze vokalen,
voor zoover deze kunnen opgemaakt worden uit de eenvoudige meting
(1) Welke de tegenwoordige stand der phonetische onderzoekingeo over de
intensiteitsvraagstukken is, kan men nalezen bij ROUDET, Eléments p. 225, POIROT,
Die Plzonetik, p. 225, GITTZMANN Phys. d. St u. Spr. p. 190. ZWAARDEMAKER
heeft de verschillende zijden van het vraagstuk grondig behandeld in zijn artikel
Ueber den dynamischen AkTent ( Vox, I, 7-2I en 273-291).
(2) Men denke aan de ophefmakende proeven van ROSENGREN met de omgekeerde phonograafrol; het dynamisch accent scheen te verspringen als men de
woorden van achteren naar voren liet opzeggen. ROSENGREN ' S verklaring door de
de ident teit van dynamische betoning en duur is niet aan te nemen, maar het
feit der accentverschuiving werd daarna nog geconstateerd door JESPERSEN (Phon.
Grundfr. p i3o vgg.) en door MEYER (gecit. door JESPERSEN 0. c. p. 132, voetnota).
Wij komen, met het oog op onze kurven, op dergelijke gevallen van acoustische
illusie nog eens terug.
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van de breedte der trillingen. (') Daar het verschil in toonslioogte nooit
groot is, zullen onze cijfers niet ver van de waarheid blijven. Waar
we intensiteitsverschillen meten in denzelfden klinker kan ook liet timbre
geen invloed uitoefenen ; uitzonderingen daarop zijn de enkele tweelettergrepige woorden, waarin we de tweede lettergreep met de eerste vergelijken. Hier is het verschil in mondopening Deel klein, daar we altijd
a hebben in de eerste, en zeer open a in de tweede lettergreep. (2)
Ook hier kan de afwijking niet groot zijn.
26. We hebben in ieder woord gemeten, de elongatie van lederen
top en die van de kleinste trilling daartusschen. Hierdoor kunnen wij
ons dus rekenschap geven van den afstand tusschen liet minimum en
liet maximum der intensiteit. Wij brengen de, woorden weer onder dezelfde
typen ; de vormen, die wegens liet ontbreken der tijdregistreering, voor
de berekening der muzikale hoogte niet konden in aanmerking komen,
zijn nu gebruikt geworden We plaatsen de cijfers in kolommen ; voor
de éénlettergrepige woorden zijn er drie : top, dal en top, voor de
tweelettergrepige zullen er vier noodig zijn, wanneer de eerste lettergreep
tweetoppig is. De cijfers zijn mm. (3)

EENLETTERGREPIGE TYPEN.

Kurve

top

dal

top

8
18

4.5
4.8

3
2

4
3

4.7

2.5

3.5

Gemidd. .

(r) De amplitude wordt verkregen, door deze breedte door 2 te deelen, maar
daar het enkel relatieve waarden geldt, was het niet noodig dit te doen; de onderlinge verhouding der getallen blijft dezelfde.
(2) « Der Riickschluss aus der Grosse des Ausschlages auf die Intensitdt der
Stimme ist sehr unsicher, da auch bei verengter Mundspalte der Luftstrom eine
grossere Geschwindigkeit and griissere lebendige Kraft erhalt als bei weit offener,
wahrend die Anblasung der Glottis mit gleicher Kraft stattfindet (ZwAARDEMAKER).
Nur wean man die gleiche Vokalstellung benutzt, lassen sich vergleichbare Kurven
gewinnen ». (GUTZMANN, Phys. der Stimme and Sprache, p. 191).
(3) In Fig. 6 werden de kurven photographisch vergroot. De metingen werden op de platen zelf gedaan.
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Xa:
Kurve

1

6.3

2

2

4.5
3

2
1.5

4.6

1.8

14

Gemidd. :

I

3
3.5
3.2
3.3

,á:f
Kurve
3
15
20

Gemidd. :

1

4
3.5
3.2

1.8

1.6

4
3.7
4

3.6

1.5

4.2

ap
Kurve
3.3

13

28.

2

2.5

TWEELE'T'TERGREPIGE TYPEN.
á.p•a

Kurve
4
6

Gemidd. :

Lop
3.7
4.5

dal
2.3
2

top
3.7
3.3

4.1

2.2

3.5

top (2e lettergr.)
4
5.5
4.8

á,.p.a
Kurve

10
12
i7

Gemidd. :

4 .2
3.3
2.5

2

2.7

1.5
1.5

2.6
18

33

1.6

2.4

5.2

I

6.2
4.8

4.5

á,'v. a
Kurve
11
16
24
Gemidd. :

3
3.5
3.7

L4

3

1.5
2

2.8

7
7
5.3

3.4

1.6

2.9

6.4

2.8
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29. Uit deze cijfers blijkt het volgende : in alle voorbeelden heeft
de lange klinker duidelijk tweetoppigheid, zoowel in stoottonige als in
sleeptonige klinkers; in de eerste is de doorloopen afstand grooter, liet
tussclien heide hoogten gelogen dal dieper dan in de laatste. Men vergelijke Xi:, a:f, á'p.a en á • v.a eenerzijds, met Xi., á.p en á.p'e
anderzij ds.
Bij de tweelettergrepige woorden doet zich een merkwaardig verschijnsel voor ; de tweede zoogenaamd « toonlooze klinker heeft een
veel hoogeren intensiteitstop dan de « betoonde ,, klinker; zie á.p.o,
á'p.a en á . v a en vgl. Fig. 6. b. De toonshoogte kan hier niet de
oorzaak zijn, daar het verschijnsel zich zoowel met liooge tonen (sleeptoon)
als met lage tonen (stoottoon) voordoet. Hebben we hier te doen met
een dezer acoustisclie illusies, waarop we hierboven (n r 24, voetnota)
wezen? Het toont aan hoe voorzichtig men moet zijn hij het vaststellen
van de phonetische eigenschappen door middel van liet oor.
Met deze korte studie hopen wij een voorloopige bijdrage geleverd
te hebben tot de kennis van de eigenaardige Limhurgsche accenttoestandén.
Wij hebben slechts een klein onderdeel van het vraagstuk trachten te
belichten, en onze vakgenooten tot verdere bewerking van dit terrein
willen aanzetten.

L.

GROOTAERS.

NASCHRIFT.
Onder het schrijven van bovenstaande studie had ik in de Zeitschrift f. d.
Mdaa , Iglo, I9I, den titel vermeld gevonden van Jos. GRASS ' dissertatie : Experimentalphonetische Untersuchungen uber Vokaldauer vorgenommen an diner ripuarischen Dorfmundart. (Hamburg, 192o.) Nu blijkt uit een recensie van FRINGS
in hetzelfde tijdschrift (192I, 87-89), dat GRASS ook de verhouding van quantiteit
en accent bestudeert, alsook het wezen van de muzikale betoning in zijn dialect
Uit FRINGS' bespreking kan ik niet opmaken in hoever deze betoning met onze
Limburgsche toestanden kan worden vergeleken. Het werk zelf heb ik, tot mijn
spijt, niet kunnen inzien (z),

L. GR.
(I) Over den invloed van de volgende klanken op de quantiteit heeft GRASS
nogmaals geconstateerd, hetgeen reeds sedert geruimen tijd voor het Aalstersch
(COLINET, Leuv. Bijdr., V, 3og), het Leuvensch (GoEMANS, ibid., VI, 287 en VIII, 77)
en het Tongersch (GROOTAERS ibid., X, 283) werd vastgesteld, 'nl. dat de quantiteit
der vocaal in auslaut, ceteris paribus, de grootste is; dan komt voc -}- conson.
en dan voc. -+- cons. --Fa; vóór spiranten wordt de vocaal minder ingekort dan
vóór explosief.
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D.

De Dialectgeographie op Duitsch
en op Nederlandsch Taalgebied.

I.
De nieuwe richting in de dialectstudie heeft in Duitschland gedurende de
laatste jaren op verrassende wijze veld gewonnen. Het aantal dialectgeographische
studies, die sedert 1914 het licht zagen, is vrij aanzienlijk. Voor de Nederlandsche dialecktkundigen zijn de meeste dezer werken van groot belang, gedeeltelijk
omdat ze een gebied behandelen, dat tegen onze grenzen ligt of zelfs daarbinnen,
en ook wel omdat ze ons in methodisch opzicht wat kunnen leeren. Het is verheugend voor de Nederlandsche dialectstudie dat door een gelukkig toeval juist
over de meest westelijke, aan ons taalgebied grenzende dialecten, in de laatste
jaren vele werken zijn verschenen.
Wij zullen dus eerst Rijnland in alle richtingen doorkruisen, daarna in
oogenschouw nemen de studies over andere Westduitsche dialecten (Westerwoud,
Nassau, Westfalen) en eindelijk een blik werpen op het weinige, dat hier of daar
nog is tot stand gekomen, We houden dus met de orde van verschijnen der
werken geen rekening. Wij voegen samen wat geographisch samenhoort.
Wij moeten eerst aan de groote onderneming von de school van F. WREDE
te Marburg onze aandacht wijden. Deze Deutsche Dialektgeographie sluit zich
aan bij de kaarten van WENKER (i). Het materiaal hiervoor werd door leeken verzameld : men had dus het recht eenig wantrouwen aan den dag te leggen. Nu blijkt
het echter voortdurend bij het controlewerk door WREDE' S leerlingen ondernomen,
dat WENKERS ' s isoglossen zeer juist waren. Wij hebben op deze plaats (Leuv.
Bijdr., IX, io5 en 251) de eerste drie afleveringen van deze merkwaardige uitgave besproken. Nu werd sedert einde 1913 tot 1916 de studie van de Nederrijnsche dialectgeographie nog met eenige deelen vermeerderd en afgesloten.
De meest vooruitstrevende werker op Nederrijnsch (en ook Nederlandsch)
dialectgebied is de opvolger van J. FRANCK, te Bonn, Th. Frings, die zijne
lange reeks publicaties heeft ingezet met het Ve Heft (het Iv e is pas later verschenen) van WREDE ' S verzameling. Het heet : Studien zur Dialektgeographie
des Niederrheins zwischen Dusseldorf und Aachen (Marburg, 1913, IX245, M. 2o,—). FRINGS behandelt een gebied, dat ten Noorden aansluit bij dat van
RAMISCH (DDG I), en ten Zuiden zich uitstrekt tot aan de Benrather lijn. Hierin heeft hij
meer dan 200 plaatsen onderzocht en een groot aantal isoglossen getrokken.

(I) De volledige titel is : Deutsche Dialektgeographie, Berichte u. Studien
fiber G. WENKER 'S Sprachatlas des deutsche,? Reichs, herausgegeben von FERD. WREDE.
Marburg, N. G. Elwert.
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Zooals de meeste studies van deze serie behandelt FRINGS ' boek eerst de
klankleer van een of twee dialecten (Dulken-Stadt en Dulken-Land) in bijzonderheden.
Dit statistisch deel dient enkel ter grondige kennismaking, en zooals het
behoort, onthoudt Schr. zich hier van alle taalhistorische discussies. Deze worden
te pas gebracht in het tweede, dialectgeographische, gedeelte, dat wel het meeste
belang oplevert. Hier worden de grenzen voor ieder verschijnsel uit de klankleer
vastgezet : bij iederen Wg. klinker of medeklinker worden enkele voorbeelden
met hunne variaties besproken. De geschiedenis van de dialecten, hunne onderlinge wisselwerking, de chronologie der taalverschijnselen : hierop wordt een helder
licht geworpen door deze vruchtbare methode. « Lautverschiebung, Mouillierungprocesse und r-Ausfall weisen die markantesten Linien innerhalb des Consonantismus auf ». Zoo vat Schr. zijn indruk over het consonantisme samen : wij,
Zuid-Nederlandsche dialectkundigen, hebben totnogtoe wel het gevoel gehad dat
deze drie verschijnselen een ontzaglijken invloed op onze tongvallen hebben uitgeoefend, maar enkel de dialectgeographie kan ons nauwkeurig inlichten.
We kunnen niet verder ingaan op het tweede hoofdstuk van dit deel, nl.
de combinatorische klankwijzigingen : ook hier staan we op een terrein, dat zeer
aan Nederlandsche, vooral aan Zuidoostnederlandsche toestanden herinnert.
Uit de woordvorming behandelt Schr. vooral de deminutiefsuffixen, uit de flexie
eenige moeilijke pronominale en verbale vormen.
FRINGS ' besluit is dat voor zijn gebied niet de Benrather lijn als voornaamste grens kan gelden, maar wel de lijn zega za,y' , die hij Normallinie
noemt.
Het historisch-verklarend gedeelte tracht nu in de locale geschiedenis den
oorsprong op te diepen der talrijke isoglossen : voor een groot aantal wordt er,
evenals bij RAMISCH overeenstemm i ng- gevonden met de politieke territoriaalgrenzen
van vóór 1789. Voor andere moet men hooger opklimmen : de meening, volgens
welke hier de grenzen van oude Frankische stammen zouden voortleven, schijnt van
allen grond ontbloot te zijn.
De verschuiving van vele grenzen in betrekkelijk jonge perioden wijst op
den diepen invloed, dien de dialecten voortdurend op elkaar hebben uitgeoefend.
De methode der zoogen. « Ortsgrammatik » kon hier geen heil brengen.
Een laatste hoofdstuk wijdt FRINGS aan de accenttoestanden : daar hij (lit
in Heft XIV uitvoerig heeft uitgewerkt, komen we hieronder er op terug.
De dialectgeographische en taalhistorische behandeling van dit gebied, waar
zoovele belangrijke isoglossen elkaar doorkruisen, heeft FRINGS voortgezet met een
grondig onderzoek over Das Alter der Benrather Linie (Beitr. 39, 362-376).
Wanneer heeft de tweede klankverschuiving stand gehouden voor de Benrather
grens ? Wij kunnen hier enkel zijn besluit samenvatten : deze dam, opgeworpen
tegen den vloed, die uit Zuidoostelijke richting komend, het gansche Opper- en
Middelduitsche consonantisme diep had gewijzigd, valt merkwaardigerwijze samen
met de Noordergrens van het oude graafschap (later hertogdom) Gulik, zooals ze
zich voordeed in de XII le eeuw.
Als terminus ad quem voor het vastzetten der taalgrens kunnen we aannemen een datum, die enkele jaren vóór r386 moet geplaatst worden; in dit jaar
werd de Noordergrens van het graafschap weer verplaatst. maar de dialectgrens
bleef onwankelbaar tot op heden.
De onderzoekingen van de Nederrijnsche toestanden werden onmiddellijk
voortgezet in het VIII' deel der Deutsche Dialektgeographie.
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Dit deel wordt geopend met een nieuwen ongewijzigden druk van G Wenker's gemoedelijke brochure Das Rheinische Platt, die in 1877 werd uitgegeven
en door F. WREDE terecht de « Keimzelle » wordt genoemd, waaruit de reusachtige Sprachatlas is gegroeid.
Verder bevat dit deel : 0. Lobbes, Nordbergische Dialektgeographie;
H. Neuse, Studien zur Niederrheinischen Dialektgeographie in den Kreisen Rees, Dinslaken, Hamborn, Duisburg; A. Hanenberg. Studien zur
niederreinischen Dialektgeographie zwischen Nymegen und Uerdingen
(Marburg, 1915, VII-293 S., M. 24.-). LOBBES behandelt een gebied, dat een honderdtal plaatsen omvat op den rechter Rijnoever tusschen de Benrather en de
Uerdinger linie. De eerste vervolgt haren wee van het Westen (bezuiden Dusseldorf) naar het Oosten; de laatste loopt eenigen tijd evenwijdig met de eerste om
dan plotseling naar het Zuidoosten om te buigen, tot voorbij Remscheid, waar
de twee groote taalgrenzen elkaar ontmoeten. LOBBES heeft vooral het materiaal
van den Sprachatlas, dat te Marburg voorhanden was, uitgewerkt. zonder veel zelf
van dorp tot dorp de volkstaal op te teekenen : ook brengt hij ons zooveel nieuws
niet als de anderen. Zijn dialect is een mengdialect : het is de overgangszone
tusschen Ripuarisch en het eigenlijke Nederrijnsch met uitgesproken Nederfrankisch
karakter. De zoogen. compromisvormen zijn er talrijk. NEUSE sluit zich onmiddellijk bij het gebied van LOBBES aan : hij begint te Duisburg en gaat tot aan
de Nederlandsche grens ; in het Oosten reikt zijn terrein tot aan Westfalen. HANENBERG bewerkt het Noordelijkste deel van den Nederrijn op den rechterroever.
Hij sluit dus aan bij RAMISCH (DDG., I) en breidt zijn onderzoek ook uit tot aan
de Nederlandsche grens. We willen deze studies niet aan grondige critiek onderwerpen : ze zijn wat de bewerking van de historische klankleer betreft van ongelijke waarde. NEUSE was voor dit deel van zijn taak beter berekend dan HANENBERG; we aanvaarden dankbaar de kostbare, maar jammer genoeg wat karig
toegemeten beschrijving van hunne accentverschijnselen. Beide staan buiten het
gebied van de eigenaardige Rijnsche betoning (zie hieronder). Merkwaardig mag
het wel heeten, dat op den rechter Rijnoever de noordergrens van dit gebied door
NEUSE bij Duisburg wordt geplaatst, terwijl HANENBERG ze op den linkeroever
bij Rheinberg, d. i. ongeveer 15 Km. meer stroomafwaarts legt. Maar beiden
zeggen te weinig over dit allerbelangrijkste punt. Zij hebben voor beide Rijnoevers een accent vastgesteld dat van het Rijnsch a geschárfte» (stoottonig-dalend)
afwijkt : het ware nu van het grootste belang de grens tusschen beide accentsoorten eens met experimenteele middelen vast te stellen.
Met dit VIIIe deel der DDG. was het gansche Nederrijnsche gebied, van
aan de Benrather linie tot aan de Nederlandsche grens systematisch ontgonnen
geworden. Nu was het mogelijk de resultaten in een breed opgevatte synthetische studie te vereenigen en tevens definitief historisch te interpreteeren. Dit
werk heeft Frings dan ondernomen in twee uitvoerige artikels : Mittelfrtinkisch-Niederfrd,nkische Studien I. Das ripuarisch-nieder frankische Uebergangsgebiet (Beitr., 4T, 193-271); II. Zee Geschichte des Niederfr dnkischen (Beitr.,
4 2 , 177-248) met kaart (Ibid., 562). In het eerste deel wil de schrijver de historische gronden nasporen van de verschillende dialectgrenzen, die in het zoogen.
overgangsgebied liggen, d. w. z. in den driehoek gevormd door de Hollandsche grens
als basis en de Benrather en Uerdinger linien als zijden. De Rijn snijdt den
naar het Oosten gekeerden top van den driehoek af. Op den linkeroever krijgen
we dan een soort van onregelmatig vierkant met ten Zuiden de Benrather en
ten Noorden de Uerdinger linie. In het hierboven vermelde werk (DDG, V, 148-
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1 49) had FRINGS vastgesteld dat de Benrather linie als taalgrens veel minder belang had dan de

zega/záya (I) linie, die een veel grooter aantal isoglossen op zich

vereenigde : deze lijn loopt diagonaal door het gemelde vierkant van den linker
benedenhoek (Z. W.) naar den rechterbovenhoek (N. 0.) Ook de Uerdinger linie had
door de onderzoekingen van RAMISCH veel van haar belang verloren ; hij vond in zijn
gebied (ten N. vair de Uerdinger 1.) eene grens van groot gewicht bestaande uit : de
grens van ou/ach (C u », de langs een mouilleeringsproces ontstane gutturaliseering
van n + dentaal in

hont/honk u

hond » en de vocaliseering van ch in de ver-

binding cht, nách/nout, neit « nacht ». Merkwaardig mocht het nu heeten dat
op den rechter Rijnoever de Uerdinger linie weer als de voornaamste lijn optrad
en een groot aantal isoglossen er mee samenging : de Benrather linie daarentegen bleef, evenals op den linkeroever, een heel dunne streng. Moest deze laatste dan als taalgrens voor goed worden opgegeven ? Van waar kwam het verschil in behandeling der Uerdinger linie op beide oevers van den stroom ? En
als we de lijnen, die we totnogtoe als voornaamste grenzen hebben aangezien
van het Nederfrankisch taalgebied, moeten opgeven, wat moeten we dan voortaan
als grens tusschen Nederfrankisch en Ripuarisch beschouwen ? De lezer ziet in dat
hier de als dogma's aangenomen grenstheorieën, die sedert tientallen van jaren
trouw van het eene handboek in het andere overgaan, in het gedrang komen.
Men zal het overgroote belang van deze dialectgeographische studies begrijpen. FRINGS heeft nu, aan de hand der verschillende studies, onderzocht of de
Benrather en Uerdinger liniën vroeger niet groote scheidslijnen geweest zijn en
dus om hunne historische waarde toch het belang verdienen, dat er nu nog wordt
aan gehecht.
De linker Rijnoever bestond in de middeleeuwen voor de westelijke helft
uit het graafschap Gulik en voor de oostelijke uit Kurkuln. Zooals FRINGS reeds
vroeger (Das Alter der Benrather Linie) had aangetoonde viel de Benrather linie
samen met de oudste Noordergrens van deze staten. Maar zoowel de eene als de
andere hebben hunne grens langzamerhand naar het Noorden verschoven, en de
verschijnselen met Ripuarisch karakter (ho p t/honk; zego/zdya; nách/ hout,
en dergl.) schijnen dus wel deze annexatie van Zuid naar Noord op den voet
hebben gevolgd. Deze veroveringstocht is echter niet zonder strijd tot een gelukkig einde gebracht geworden : in het veroverde gebied blijven enclaven trouw
aan de vroegere toestanden; zoo vindt men in het nieuwe honk-gebied hopt-eilandjes;
naast deze « relicten » ontstaan er ook « compromisvormen » : er wordt een vrede
door overleg gesloten en het resultaat dezer geven en krijgen-politiek is het ontstaan
van vormen als wet uit wat + jet, haba uit heba -{- han, enz. De verovering
heeft eindelijk grootendeels stand gehouden voor de stevige, met de Uerdinger
linie samentreffende vocaliseeringslinie (näch/nout). FRINGS ' nauwgezette studie
van dialectverschijnselen en politieke geschiedenis brengt hem tot de slotsom dat
de oude Benrather grens in het land van Gulik in de XVe, en in Kurkbin in
de X[V e eeuw door een vloed Ripuarismen werd doorbroken. Het zou wel verlokkend zijn FRINGS op den rechter Rijnoever te volgen, waar hij op dezelfde
wijze de geschiedenis van de dialectgrenzen verbindt met de lotgevallen van het
graafschap Berg; maar de Nederlandsche dialectkundigen moeten deze leerrijke
opstellen zelf lezen : ze zijn voor de nieuwe richting kenmerkend en wijzen op
een vruchtbare toekomst.
Nog één woord moeten we zeggen over het tweede deel dezer prachtige
synthesis, namelijk de behandeling van het Nederfrankische gebied benoorden de
Uerdinger linie.
(I) g is explosief en 'Y spirans.
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Hier worden als groote grenslijnen aangetroffen het verschillend gebruik
der persoonlijke pronominaalvormon (ekf ech, mei/ mech, gei Jdu, ou/dei/dech, olei/ou,
enz.), de accenttoestanden, de palatalisatie van Wg. ii > u (ut > ut), de verkorting van Wg. u, ï eenerzijds en ó, ê anderzijds, de rekking vóór ch(t) en de
deminutiefsuffixen.
Voor een deel dezer verschijnselen, namelijk op het gebied der pronominaalvormen, merkt men hier ook een stoot van 't Noorden naar 't Zuiden toe :
het gebruik van den eenheidsnumerus in den 2 n persoon heeft naar de Benrather
linie toe zijn invloed laten gelden, maar, om nogmaals met FRINGS voor dezen strijd
om het leven de oorlogsterminologie te gebruiken, deze stoot werd van het Zuiden
uit door den dubbelnumerus cc pariert und zuruckgeschlagen », Dit heen en weer
golven der taalverschijnselen met als eindresultaat het doordringen op Nederfrankisch gebied van een aantal Ripuarismen, wordt zooveel voor den rechter als voor
den linker Rijnoever aangetoond. Het besluit is dus dat op een ouder Nederfrankisch offensief, een Ripuarische stoot is gevolgd. Met de geschiedenis schijnt
dit op de volgende wijze verband te houden : vóór de XIIIe eeuw bestond hier
het hertogdom Nederlotharingen ; daar het ééne groote eenheid vormde, vond de
Nederfrankische invloed geen sterken weerstand. Eenige Nederfrankische relicten
ver in 't Zuiden wijzen nog op de oudste periode. In de XIIIe eeuw komen in
het Zuiden nieuwe machtscentra tot stand : Gulik en Keulen op den linkeroever,
Berg op den rechteroever. Nu is de kaart gekeerd : het Ripuarisch treedt actief
op en dringt meer en meer naar het Noorden door. Het groote uitstralingspunt
is hier het voornaamste cultuurcentrum geweest, het machtige Keulen, van waar
tegelijk politieke, economische en godsdienstige invloed uitging.
En onmiddellijk komt deze kennis van de oudere dialecttoestanden aan de
studie der letterkundige taal ten goede. Welk licht kan hier niet opgaan bij de
situëering der Middeleeuwsche letterkundige voortbrengselen : hier moet de redding gezocht worden uit het hopeloos gehaspel met teksten, die de kenmerken
schijnen te vertoonen van dialecten, die heden ver van elkaar afwijken, maar
ontstaan zijn in een tijd, toen diezelfde dialecten in een heeten strijd waren gewikkeld en talrijke mengvormen vertoonden.
Nu heeft FRINGS tegelijk met de historische interpretatie van de Rijnsche
dialecten ook nog eene andere synthetische proeve gewaagd, ditmaal op een
gladder terrein, namelijk op dat der Rijnsche betoning Als XIve deel der DDG.
is van zijne hand verschenen : Die Rrheinisehe Accentuierung (Marburg. 1916,
X-98 S., M. 6.—). Over de Rijnsche betoning bestaat een rijke literatuur, waarvoor we naar de studie van FRINGS verwijzen. Deze vat nu de resultaten van
al zijn voorgangers samen : hij zelf voegt er zijn eigen, gedeeltelijk door experimenteel onderzoek verkregen uitslagen aan toe en tracht zoo een volledig beeld
van het verschijnsel te ontwerpen.
Hij verdeelt zijn stof in vier onderdeelen. Eerst (A.) beschrijft hij de twee
soorten van accent, het sleepende en het stootende, in zijn eigen dialect met behulp der kymographionkurven, die hij reeds vroeger in zijn dialectstudie (DDG.,
V) had medegedeeld. Terecht doet hij opmerken dat er een aantal variaties mogelijk zijn : de eigenaardige betoning komt goed uit, wanneer de woorden afzonderlijk worden uitgesproken of wanneer ze in den zin hunne volle logischpsychologische waarde hebben. In andere gevallen kan het verschil tusschen
sleeptonige en « gescharfte » of stoottonige klinkers kleiner en kleiner worden.
Verder (B.) gaat FRINGS de gevallen van « Scharfung » na in het klanksysteem der verschillende Moezelfrankische, Ripuarische en Nederfrankische dialecten :'zulke overzichtelijke behandeling ware ook voor onze Nederlandsche gevallen van stoottoon zeer noodig.
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Welke zijn de grenzen van het verscherpingsgebied en onder welke verschillende vormen, doet zich het verschijnsel op dat gebied voor (C.)? De meeste
Rijnsche dialecten hebben stoottonig'e vocalen, die exspiratorisch uit twee deelen
schijnen te bestaan : na den eersten krachtigen stoot verslappen de stembanden
plotseling om dan weer een korten « Kehlkepfvokal » voort te brengen met dezelfde kleur als het eerste deel. In eenige gevallen schijnt het tot een stembandocclusie te komen; dit zou gelocaliseerd zijn in een Ripuarisch kerngebied en
dus het extreme stadium vertegenwoordigen. Vandaar uit stelt men een verzwakking
vast in alle richtingen. De twee kenmerkende betoningswijzen leven naast elkaar
op een uitgestrekt gebied, tot het aan de peripherie verloopt in andere accentsoorten, die « gescharfte ^ , en niet « geschifte » klinkers niet meer uit elkaar
houden. Deze peripherische overgangsgebieden worden door FRINGS bepaald volgens de gegevens van NEUSE, HANENBERG, RAMISCH, enz. Wij verwijzen naar
zijn uiteenzetting. Op één punt wensch ik de aandacht te vestigen : in het W.
bereikt de grens van het verscherpingsgebied de Hollandsche grens in de buurt van
Heinsberg ; we zouden ze dus op Nederlandschen bodem verwachten tusschen
Sittard en Roermond. Nu heeft SCHRIJNEN onlangs (De Isoglossen van Ramisclz in
Nederland, Kaart nr .}) als Noordelijke verscherpingslinie eene grens vastgesteld,
die de Duitsche grens verlaat tusschen Nijmegen (in 't N.) en Malden (in 't Z.) :
dit komt ongeveer overeen met hetgeen RAMISCH (DDG, I) heeft geconstateerd
voor de N.-W. grens op Duitsch gebied. SCHRIJNEN spreekt niet van eene verscherpingsgrens in de buurt van Sittard of Roermond. Zou dus het door FRINGS
bedoelde overgangsgebied gansch Hollandsch en een groot gedeelte van Belgisch
Limburg omvatten. Ik kan de (Belgische) Zuidlimburgsche accenten niet als overgangsverschijnselen aanzien; ze hebben misschien wel een phonetisch verschillend
karakter, maar de twee variëteiten bestaan te duidelijk naast elkaar en betreffen
dezelfde klanken als in het Rijnland. lk meen een Westelijk overgangsgebied te
vinden tusschen Tongeren en St-Truiden : in deze laatste stad, voor zoover ik
kan oordeelen naar een notnogtoe onvolledig materiaal, schijnt mij deze betoning
totaal verdwenen te zijn. Ik meen dat FRINGS ' voorgangers niet altijd voldoende
phonetisch geschoold waren om op het gehoor af eene vertrouwbare beschrijving
van hun accent te kunnen leveren. Zoolang dit gansche gebied, en vooral de
moeilijke grensstroken niet eens met experimenteele middelen zijn onderzocht,
schijnen mij alle concluses voorbarig.
Ook in het volgende hoofdstuk : Ursprung und Wesen der rheinischen Accentuierung (D), vinden we, m. i., die voorbarigheid in het concludeeren weer.
We willen het den Schrijver niet euvel duiden : hij heeft zoovele mooie ontdekkingen gedaan, hij gaat zoo heelemaal in zijn onderwerp op, dat hij al eens
door zijn geestdrift tot buiten zijn praemissen wordt meegesleept. Hier wil hij
nu tot den grond van het probleem doordringen en den oorsprong van het
verschijnsel verklaren. De spontane verscherping, d. i. de verscherping van sommige Wg lange klinkers, buiten den invloed om van volgende medeklinkers of
lettergreep, tracht FRINGS in verband te brengen met Kelto romaanschen invloed :
de Romaansche a-, e- en o-klanken zijn in het Noordfransch gediphthongeerd,
de i- en u-klanken niet. Deze diphthongeering verklaren de Romanisten uit een
krachtiger exspiratorisch accent. Nu zijn het juist deze lagere klinkers, die ook
in het Rijnsch de verscherping, d. i, den krachtigen stoottoon bezitten. Hier zijn
we volop in het rijk der hypothese.
De verscherping, die altijd bedingt of combinatorisch werd geheeten, d. i•
de verscherping, die optreedt na apocope of syncope van een deel van het woord,
werd door FRINGS ' voorgangers juist als gevolg van het wegvallen of reduceeren
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van één element beschouwd. Schr. vindt nu juist omgekeerd in het accent de
verklaring van bedoelde inkortingen of verzwakkingen. De verklaring van het
accent zelf zou clan in de tempo-wet liggen; deze kan men zoo formuleeren :
de quantiteit der klanken staat in omgekeerde reden tot de lengte van de phonetische groep, die moet uitgebracht worden. Deze wet is voor een groot aantal
talen en dialecten experimenteel vastgesteld. Op deze wijze zouden dus tweelettergrepige klankgroepen ingekort geworden zijn ter oorzake van hun tweelettergrepig
tempo. SCHRIJNEN, t. a. p. vereenigt zich met deze zienswijze.
De vraag rijst echter hier : waarom heeft deze tempo-wet, die algemeene,
psychologische en physiologische gronden heeft en in alle talen optreedt, juist in
een goed begrensd gebied deze gevolgen gehad en niet elders. Nog een tweede
vraag is : hoe heeft deze tempo-wet met haren verkortenden invloed in tweelettergrepige woorden dan niet de rekking in open lettergreep belet? Deze rekking
heeft juist in de Oostlimburgsche dialecten, die ook den stoottoon kennen, zulken
uitgebreiden invloed. Of moeten we aannemen, dat de verkorting (door de tempowet) is begonnen nadat de rekkingsperiode gansch was afgesloten ? Dit kunnen
we echter niet bewijzen en we moeten tegenover al deze theorieen eene afwachtende houding aannemen.
Deze laatste studie van FRINGS besluit de dialectgeographische behandeling
van het Rijnland (DDG, I, II, III, V, VIII en XIV). De voorstudien tot een
algemeene Rijnsche grammatica, die, tegelijk met het Rheinisches Wórterbuch, het
licht moet zien, zijn nu geëindigd : hier en daar moet er nog gecontroleerd
worden en aangevuld, sommige problemen zullen slechts in nauw verband met
de naburige Nederlandsche (vooral Limburgsche) toestanden eene voldoende oplossing vinden.. Hiermede is reeds een begin gemaakt door èen paar nieuwe studies
van den onvermoeibaren FRINGS, waarop we hieronder nog eens terugkomen. Eerst
moeten we nog een kort overzicht geven van hetgeen nog elders op Duitsch
gebied werd gepresteerd
Het lVe deel der DDG, in 1915 verschenen, bevat twee studies van zeer
verschillenden omvang en zeer verschillend gehalte : E. Hommer, Studien zur
Dialektgeographie des Westerwaldes (S. 1 6 4) en W. Kroh, Beitrage zur
Nassauischen Dialektgeographie (S. 65-382).
De eerste behande!t een gebied gelegen op een dertigtal Km. van den
rechter Rijnoever, ter hoogte van K6nigswinter. De historische klankleer maakt
geen gunstigen indruk : de schrijver stelt zich veelal tevreden met het constateeren
van een z. i. verregaande « Gesetzlosigkeit », die in zijn dialect zou heerschen.
Hen grondiger onderzoek zou hem misschien toch wel een grootere regelmaat
doen ontdekken. De studie van de accenttoestanden zou wellicht wat klaarheid
hebben verschaft, maar een hoofdstuk over de betoning ontbreekt in zijn werk.
Dit is een gevoelige leemte, waar het gebied geldt, dat dicht bij de eigenlijke
Rijnsche dialecten ligt : onlangs heeft juist A. BACH (Die Schrei fung in der
Moselfr. Mundart vont ArTbach, Ulzterwesterwaldkreis. Beitr., 45 266 vgg.) aangetoond hoe merkwaardig de accenten werken in deze aan het Rijnland grenzende
gebieden. Arzbach is een klein plaatsje ten N. van Ems; dit laatste ligt buiten
het verscherpingsgebied; Arzbach kent de twee accenten wel, maar de woorden
die in het Rijnsch geen verscherping hebben, hebben ze in Arzbach wel en
omgekeerd. Dit slaat een bres in de theorieen van FRINGS over de tempo-wet
(zie hierboven). Voor HOMMER ' S streek moet zulk onderzoek dus ook nog gebeuren.
Het werk van KROH getuigt weer van de stevige wetenschappelijke voorbereiding, waaraan de school van WREDE ons heeft gewoon gemaakt. Hij heeft
voor zijn rekening genomen een uitgestrekt gebied (zoo plaatsen) in het W. van
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Hessen-Nassau. Evenals in de meeste studies der DDG gaat een beschrijving van
Schr.'s dialect vooraf. Hij bewerkt de klankleer met de meeste uitvoerigheid en
grondigheid ; voortdurend vinden we kostbare aanduidingen over de sociale dialectgroepeeringen ; de vormen aan de oudere generatie eigen, worden trouw vermeld,
ook beleefde vormen, die slechts gebruikt worden tegenover personen « die mit
Ihr angeredet werden ». en dgl. Ook eenige hoofdstukken uit de vormleer behandelt KROH : overal is het aantal voorbeelden zeer groot; zoo vormt o. a. de
lange lijst van de in de geschreven taal niet voorkomende frequentatieven een
waardevolle bijdrage tot de studie van woordvorming en woordenschat. In het
dialectgeographisch gedeelte worden niet alleen klank- en vormleer en woordvorming maar ook het woordgebruik begrensd ; b. v. lehren en lernen, die door
elkaar loopen, Sohn, Knabe en Bube; Pferd en Gaul; Lehrer, Schullehrer en
Schulsneister; rein en sauber, enz., enz. Na het « historisch-erkldrend » gedeelte,
dat dialectgrenzen met de geschiedenis in verband brengt, komt een rijke verzameling dialectteksten : liedjes, aftelrijmpjes, enz. Dit boek mag wel als een der
beste van de verzameling worden beschouwd.
De Westfaalsche dialectengroep gaf aanleiding tot twee studies, waarvan de
eerste en uitvoerigste weer in de DDG. is verschenen : H. Wix, Studien zur
westfiilischen Dialektgeographie im Suden des Teutoburgerwaldes (Marburg, 1921, VIII-182 S., M. 25.—). Deze studie behelst een gebied, waarvan Gutersloh het middenpunt vormt en zich uitstrekt langs beide oevers van de Ems,
van \'arendorf (W.) tot Bielefeld (0.) en van Lippstadt (Z.) tot aan het Teutoburgerwoud. De klank- en vormleer van Gutersloh vormen het uitgangspunt van
het onderzoek : vooral het vocalisme getuigt van vlijtigen arbeid ; door de talrijke
voorbeelden, waaronder vele idiomatische, is het een rijke bijdrage tot een Westfaalsch
Idioticon geworden, Dit onderdeel werd reeds in 1912 als dissertatie gedrukt. De
druk van het overige kon door den schrijver zelf, die in November 1914 sneuvelde, niet meer bezorgd worden ; vooral met het oog op de dialectgeographische
zijde was dit jammer ; want hier was wellicht nog heel wat te controleeren en
aan te vullen. Nu heeft Prof. WREDE zich met de controle door middel van de
Sprachatlaskaarten moeten tevreden stellen. Ook is het spijtig dat het hoofdstuk
over den « Glottisverschluss >?, dat de schrijver wou aan zijn werk toevoegen, ongeschreven is gebleven.
Over het Westfaalsch was reeds in 1914 een korte studie verschenen van

Brand, Studien zur Dialektgeographie des Hochstifts Paderborn und
der Abtei Corvey (Foi schungen und Funde, herausgeg. von PROF. Dr . FR. JOSTES.

J.

Bd. IV, Heft 2. Asschendorff, Munster i. W.). Dit werkje van slechts 39 blz.
deelt op al te bondige wijze de resultaten mee van een onderzoek, dat zeker zeer
uitvoerig is geweest : daarvan getuigt de isoglossenkaart die eraan is toegevoegd.
Deze kaart is niet schematisch, zooals die der DDG; deze laatste verbeelden de
grenzen door lijnen van verschillende breedte in verhouding met het aantal verschijnselen, die er voor in aanmerking komen ; BRAND teekent voor ieder verschijnsel een lijn; dit geeft dus een trouw beeld van de werkelijkheid : de ver schillende lijnen loopen nu eens in dikke strengen aan vier of vijf naast elkaar,
om sommige gebieden, dan verder doorkruist er een plotseling een open vak.
Daar Schr. echter niet minder dan 27 isoglossen trekt en iedere lijn zich van de
andere moet onderschoidc n, verkrijgt men een aantal verschillende teekens, die de
oplettende studie van de kaart bemoeilijkt. De typographische uitvoering is voorbeeldig.
Nu valt het te betreuren dat BRAND, het aanzienlijke materiaal, dat het
ontwerpen van zulke mooie kaart ongetwijfeld veronderstelt, niet heeft geïnterpreteerd
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naar de methode van de DDG. De beschrijving van zijne klanken voldoet niet :
hij wil een overzicht geven van den klankvoorraad van het gansche gebied ; het
ware voldoende geweest één, of een paar kerndialecten als uitgangspunt te nemen
en een aantal voorbeelden ter opheldering mee te deelen. Daarna geeft hij de
indeeling van zijn gebied met het oog op de in het laatste deel vastgestelde lijnen.
Hij laat dus aan de analyse eene synthese voorafgaan, in plaats van omgekeerd.
Eene verklaring van de dialectgrenzen tracht hij niet te geven : wel kunnen we
uit de kaart iets leeren met bihulp der al te bondige historische bijzonderheden,
die in de inleiding vermeld worden.
Nu moeten we nog de aandacht vestigen op een paar studies uit de DDG,
die ver uit elkaar gelegen dialecten behandelen, en samen uitgegeven werden als
Heft VI ; dit bevat : F. Wenzel, Studien zur Dialektgeographie der siud-

lichen Oberlausitz und Nordbiihmens; W. Mitzka, Ostpreussisches Niedeutsch ndrdlich von Ermland; R. Ehrhardt, Die Schwábische Colonie
in Westpreussen (Marburg, X 920, VII-388 S., M. 28.—).
Wenzel behandelt een gebied, dat zich uitstrekt van Górlitz in het N. tot
aan het Lausitzer gebergte in het Z.; zijn groep staat dus schrijlings op de
Duitsch-Oostenrijksche grens. Deze blijkt ook eene belangrijke dialectgrens te zijn;
daarenboven zijn op Duitsch gebied de staldialecten aan 't uitsterven, terwijl ze
in Bohemen nog springlevend zijn.
Een interessant voorbeeld van den invloed van het algemeen beschaafd is het
verdwijnen van de mouilleering bij het jongere geslacht. Zoo is Wg. ai geworden
tot a met palatale kleur die we a i zullen schrijven, b. v. ta istl « Deichsel »; Anderzijds is ook Wg. e voor e -f - dentaal geworden tot a1 + gemouilleerde e. Deze
twee a z's hebben dus langen tijd een gemeenschappelijker weg gevolgd, nu worden
ze weer gedifferenciëerd ta istl wordt taistl om op de beschaafde ei van « Deichsel » te gaan gelijken, en fa fld word fèld (r) naar « Feld ».
In dit Duitsch-Boheemsche grensgebied schijnen verschillende nederzettingen
plaats gehad te hebben, dus zou men hier ooh verschillende dialectlagen moeten
onderscheiden. De tijd dezer nederzettingen ligt echter zoo ver in de Middeleeuwen, dat hiervan niets meer met eenige zekerheid kan worden gezegd. Het
boek van WENZEL sluit met een kleine verzameling volksrijmpjes.
Met Mitzka reizen we nu naar het uiterste N.-0. hoekje van Duitschland,
nl. naar Konigsbergen. Het is de klankleer van het dialect dezer stad en van
hare naaste omgeving, die het uitgangspunt vormt voor deze verhandeling. Dan
strekt Schr. zijn onderzoek uit tot het gansche gebied, gelegen tusschen de Masurische meren en de Oostzee. Hier deden zich eigenaardige moeilijkheden voor
wij bevinden ons hier in een gebied waar sociale toestanden heerschen, met uitgesproken Oosteuropcesch karakter. Het grondbezit is nog in de handen van
groote eigenaars, de zoogen. « Instleute » of kleine landlieden hebben geen eigen
grond en verhuizen voortdurend van het eene « Gut » naar het andere om er den
landarbeid te verrichten. Het gebeurt dikwijls, dat op een dorp enkel de kasteelheer en zijn gezin ter plaatse zelf zijn geboren, en deze spreken geen dialect
meer. Dit voortdurend verhuizen is begonnen bij het opheffen der lijfeigenschap.
De dialectgrenzen zijn hier dus minder scherp dan elders, en de schoolinvloed
laat zich ook gemakkelijker gelden onder deze omstandigheden.
We vinden hier verschijnselen weer, die we ook in Rijnland of in Zuidnederland aantreffen, b. v. de gutturaliseering in kingar « Kinder », en vooral een
(I) è — open e; we gebruiken uit redenen van typographischen aard een

ander teeken dan Schr.
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vorm van « Scharfung ». Sommige lange klanken krijgen in het oostelijkste deel
van deze streek een dalend accent, dat vooral lange e en o's treft en hiervan dan
naslagtweeklanken maakt. Schr. is een uitvoerig onderzoek van deze accentwetten
opzettelijk uit den weg gegaan : dit valt te betreuren, In zijn « Historisch-erkla,render Teil » drukt hij de meening uit, dat deze accenten overgenomen zijn uit
het naburige Litauwsch : dat is waarschijnlijk. Maar dat vooral lage klinkers (e,
o) er door getroffen worden, juist zooals in Rijmland en in Limburg (FRINGS,
DDG, XIV, 82) verdient wel de aandacht. Ook in dé Litauwsche voorbeelden,
door Schr. aangehaald, komen enkel e's, o's en a's voor, maar men moet, bij het
ontbreken van voorstudies, voorzichtig zijn (t).
Opvallend is ook het naast elkaar bestaan van tongpunt . r en huig-r :
deze komt in bepaalde posities voor en kan dan geheel gevocaliseerd worden,
b. v. in den auslaut. In den Sandhi vóór vocaal treedt de tongpunt-r regelmatig
in de plaats van huig-r.
Deze degelijke studie van het huidige dialect wordt aangevuld met een taalstudie der « Sprachdenkmaler » van Oostpruisischen oorsprong en eene beredeneerde bibliographie van het dialect.
In de derde studie van dit deel wordt door Ehrhardt een onderzoek ingesteld naar de volkstaal eener nederzetting van bijna uitsluitend Wurtembergsche
Kolonisten, in den boog der Weichsel tusschen Culm en Thorn. Deze menschcn
werden met allerlei beloften door Frederik den Grooten naar West-Pruisen gelokt,
om deze streek te helpen verduitschen. Ongeveer vijftienhonderd personen hebben
in de jaren 1780 . 1790 de reis aanvaard. Bij de aankomst in het nieuwe vaderland,
was de teleurstelling niet gering : er heerschte woningnood en ook de beloften
van geldelijken steun bleven gedeeltelijk onvervuld. Dit had nu weer zijn goede
zijde : de kolonisten begonnen dubbel te werken en weldra heerschte er welstand.
Thans maken hunne afstammelingan in de acht dorpen waarin ze zich verspreid
hebben, den gegoeden stand uit.
WENKER had reeds zijn veertig zinnetjes laten vertalen in de dialecten dier dorpen : Schr. deelt deze vertalingen in paralleldruk mede. In WENKER ' S tijd waren er
tusschen de dorpen nog merkbare verschillen. Tegenwoordig gelijken die dialecten
zoo zeer op elkaar, dat ze door den Schr. tegelijk kunnen behandeld worden :
de oorzaak ligt eenvoudig in den overgrooten invloed van het algemeen beschaafd,
dat de meeste verschillen heeft vervaagd. Zooals te verwachten was, heeft de
.
woordenschat 't meest geleden.
Nu zou het wel verlokkend zijn, aan de hand van de isoglossenkaart, opgemaakt volgens WENKER ' S materiaal, een gebied uit te zoeken op de taalkaart
van Noord Wurtemberg, waar het lijnennet van het betroffen gebied juist op zou
passen. Dit had BóHMER reeds trachten te doen voor eene' kolonie uit de Palts
afkomstig, die zich aan den Nederrijn heeft nedergezet (2). BOHMER had echter
uit de studie van zijn dialectisch materiaal niet de gewenschte zekerheid betreffende den oorsprong zijner kolonie verkregen ; gelukkig leverden de archieven hem
betere hulpmiddelen. Dit laatste is nu bij EHRHARDT' S onderzoek niet het geval :
de juiste aanduidingen ontbreken. De dialecten hebben te veel van hun eigenaardigheid verloren om als maatstaf te kunnen gebruikt worden.

(1) In het Lettisch komt de vallende betoning wel met u voor. (Cfr. PotROT, Sur l'accent lette, in Vox, I. 231-245.)
(2) EMIL BOHMER, Sprach- and Ge undungsgeschichte der pfdl 'ischen Colonie
am Niederrhein. DDG, III.
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Deze studies over taaleilanden zijn van belang, omdat zij soms een eigenaardig licht werpen op den invloed, die dialecten van zeer verschillenden oorsprong
op elkaar kunnen uitoefenen. lk verwijs hier naar de uitgebreide literatuur over
de Duitsche taaleilanden in Hongarije (I) en vooral naar de studies over het
Moezelfrankisch dialect, dat in Zevenbergen gesproken wordt (2).
Vooraleer we op Nederlandschen bodem overgaan. wijzen we nog op een
artikel in de Zeitschr. f. d. Mdaa. : K. Hentrich, Dialektgeographie des thuriugischen Eichsfeldes und seiner Nachbargebiete (p. 133-164).
Zooals in het hierboven (bl. 10 4) vermelde boekje van BRAND worden hier
de resultaten van een uitvoerig onderzoek over een uitgestrekt gebied op een
beperkt aantal bladzijden samengeperst. Het verband tusschen dialectontwikkeling
en locale geschiedenis kon dan ook niet duidelijk gemaakt worden. De dialectkaart is bewerkt met « Teilstrecken », zooals die der DDG. Ze is echter wat te
klein en daarom niet zeer duidelij v ; dit zullen we de redactie van de Zs. f. d.
Mdaa. niet euvel duiden ; het is eerder te verwonderen dat dit verdienstelijke
tijdschrift in deze moeilijke tijden nog een dialectkaart kan drukken.
Uit dit overzicht blijkt dat de Duitsche dialectgeographie totnogtoe hoofdzakelijk de klankleer heeft behandeld ; vormleer, woordvorming komen in mindere
mate in aanmerking en de syntaxis is nog niet aan de beurt gekomen. De geographie van den woordenFchat der dialecten heeit reeds enkele studies uitgelokt
over speciale punten. Kortheidshalve verwijzen we naar het overzicht van H. TEUCHERT, Die mundartliche Wortgeographie in Zs. f. d. Mdaa., 1919, 84-87. Sedertdien is in hetzelfde tijdschrift nog een studie verschenen van L. RICKER, Beitrage
Tur Wortgeographie der deutschen Handwerkersnarnen (192o, 97-119) (3).
Wij kunnen niet niet nalaten hier in 't voorbijgaan te wijzen op het uitvoerige werk over de geographie van de beschaafde omgangstaal van de hand
van PAUL KRETSCHMER : Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache,
Gottingen, Vandenhoeck u Ruprecht, 1916-1918. XVI-638 S.

II.
Voor het Nederlandsch taalgebied kunnen we nog niet wijzen op uitslagen,
die met den rijken oogst der Duitsche dialectkunde de vergelijking zouden doorstaan. Toch zijn er verheugende voorteekenen waar te nemen.
We moeten eerst onze aandacht schenken aan eene grootsche onderneming
van Th. Frings. Deze heeft onder de oorlogsjaren de Duitsche gevangenenkampen afgereisd en teksten opgeteekend van een groot aantal Zuidnederlandsche dialecten. Hij werd daarin bijgestaan door een krijgsgevangen Zuidnederlandschen
dialectkundige, J. Vandenheuvel. Onder beider naam verschijnt thans, als XVIe
deel der DDG. : Die `siidniederlándischen Mundarlen. Texte, Untersuchungen, Karten. Teil I : Texte (Marburg, 1921, XXVII-1 4 9, M. 35.—). Wij
(I) Zie hiervoor F. WREDE 'S Bibliographie : Deutsche Mundartenforschung
und -dichtung in Zeitschr. f. d. Mdaa., 1915, 1916 en 1918
(2) Hierover verschijnt sedert eenige jaren een grootsch aangelegd Siebenburgisch-Sdchsisches Wórterbuch.
(3)

Voortzetting van zijne, in TEUCHERT ' S overzicht aangehaalde dissertatie :

Zur- landschaftlichen Synonlymik der deutschen Handwerkers+lashen. (Freiburg, 1917).
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staan hier dus voor een breed opgevat plan van FRINGS : hij heeft als uitgangspunt de 4o zinnetjes van WENKER genomen. De studie van een groot aantal Zuidnederlandsche dialecten is niet te scheiden van die der Rijnsche tongvallen :
WENKER stelde zijn zinnen samen in de eerste plaats voor Rijnland, dus mogen
we wel zeggen dat ze even goed voo.z Zuid-Nederland als basis kunnen aanvaard
worden als voor het veel verder afgelegen Oostenrijk. Het voordeel een zelfden
woordenschat te bezitten voor een gebied, dat zich uitstrekt van Duinkerken tot
Weenen, mag niet onderschat worden. Trouwens buiten WENKER ' s teksten heeft
Schr. nog drie en twintig vrije vertellingen opgeteekend.
In de uitvoerige inleiding (XXVII p.) schrijft FKINGS de wordingsgeschiedenis van het werk en vertelt met welke moeilijkheden zulke opnamen soms gepaard gingen. De gevangenenkampen waren niet altijd de geschikte plaats om
aan phonetische oefeningen te doen : ook geven de schrijvers slechts een deel
van het verzamelde materiaal. Al hetgeen hun minder vertrouwbaar toescheen, is
zorgvuldig verwijderd geworden. De Nederlandsche vertaling der zinnetjes liet men
den spreker niet hooren : door een gesprek in dialect werd eerst de noodige
stemming geschapen om dan den gewenschten zin uit te lokken; vooral bij de
ongeletterden, wier aantal onder onze Vlaamsche volksjongens helaas niet gering
is, was omzichtigheid geboden. Dat de noodige critisch-wetenschappelijke zin niet
ontbroken heeft, daarvoor is de naam der beide schrijvers en vooral de lange
ondervinding van FRINGS de beste waarborg. Dat de beide bewerkers soms wel
eens misgeloopen zijn bij het noteeren der oneindige nuances voorkomende in de
ces en vijftig dialecten, waarin de 40 zinnetjes werden omgezet, zal hun wel niemand euvel duiden. In de laatste maanden heb ik zelf zulke teksten opgenomen,
ik heb me uitsluitend gewend tot phonetisch voorbereide dialectsprekers en nog
ontstaan er soms groote moeilijkheden : daarom zullen we dankbaar zijn voor
de groote hoeveelheid geleverd materiaal (I).

(i) Ik wil daarom de teksten met het oog op de absoluut juiste weergave
niet uitziften. Mag ik alleen met een voorbeeld uit het Leuvensch illustreeren,
hoe moeilijk sommige klanken te vatten zijn? Het Leuv. heeft voor Ned. oe en
voor Nl. o eene u, die GOEMANS (Leuv. Bijdr., II) als eene ontronde u beschrijft,
en daarom met een speciaal u-teeken schrijft, b. v. :

dtin, doen, up, op.

FRINGS

heeft hierin een gemedialiseerden (mixed) u-klank gehoord en duidt nu deze neiging naar de palatale kleur aan met een exponent :

duin

en

pip.

(Dit teeken

wijst dus niet op diphthongeering). Ik hoor dagelijks het Leuvensch en wel soms
in zijn platsten vorm (S t -Quintenswijk) en ik meen dat beiden gelijk hebben. Dat
GOEMANS deze eigenaardige u's terecht ontrond noemde, lijdt geen twijfel, maar
nu heb ik bij de zeer platte uitspraak (vooral bij de volkskinderen) opgemerkt
dat er duidelijke palataliseering bestaat. Deze zou van eene gewone u een u
maken, maar van een u zonder lippenronding moet dan een i of een e komen, en nu
heb ik ook meer dan eens deze ontronde U als een i- of e-achtigen klinker waargenomen, b. v. in het woord pop dat in plaats van

pup

dus ongeveer pip of pép

(é = gesloten e) werd uitgesproken. GOEMANS werd dus door de ontronding getroffen, dat hij als Leuvenaar voor de medialiseering minder gevoelig was dan
de buitenstaander is licht te begrijpen ; deze werd nu weer door de palatale kleur
alleen getroffen. Een ideale spelling voor den klank uit het Leuvensch burgerdialect, waar enkel palataliseerende tenders, bestaat, zou dus tevens medialiseering
en ontronding moeten weergeven.
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FRINGS neemt verder ook positie tegenover de quaestie der normaal- en
sandhispelling, welke aan al degenen, die dialectteksten willen schrijven, zooveel
moeilijkheden veroorzaakt. In Leuv. Bijdr. (I, 249 vgg.) neemt COLINET als basis
voor de spelling van ieder woord, waarvan de auslaut veranderlijk is, een normaalvorm aan. Maar tevens wordt rekening gehouden met de sandhi-wetten van
het dialect : dit heeft voor gevolg spellingen als ik leev, gij 'weegd, e. dgl. (1).
FRINGS schrijft al zijn teksten met sandhispelling, niets is genormaliseerd : waar
hij in één tekst verschillende vormen voor één woord gehoord heeft, worden die
trouw weergegeven. In deze kleine inkonsekwenties van de dialecten liggen dikwijls de kiemen van nieuwe ontwikkelingstendenzen opgesloten. Daarom moet de
phoneticus eerst en vooral zijn historische klankwetten vergeten en objectief regist reeren.
Schr. heeft van eenige zijner teksten ook gramophoonplaten kunnen vervaardigen
Dit is het eerste deel van deze uitgave : nu zullen nog Untersuchungen
en Karten volgen. Deze laatste werden geteekend op grond van deze teksten,
vermeerderd met woordenlijsten. Meer dan 3oo dialectkaarten liggen gereed
dit geeft een denkbeeld van den volbrachten arbeid. Laten wij hopen dat het
den Schr. zal mogelijk zijn een flink aantal kaarten te publiceeren. Moge dit
reusachtige baanbrekefswerk in Vlaanderen veel belangstelling wekken voor het
dialectonderzoek (2).
Wat de Untersuchungen zullen zijn, hiervan kregen we reeds een proef
in een studie verschenen onder de namen van Th. Frings en J. Van Ginneken, Zur Geschichte des Nieder frdnkischen in Limburg in Zeitschr. f. d. Mdaa.,
1919, 97-208 (3). FRINGS heeft hier het materiaal van VAN GINNEKEN gebruikt,
vooral met het oog op Hollandsch-Limburg, dat voor hem gedurende de oorlogsjaren moeilijk toegankelijk was ; de bespreking zelf is van FRINGS alleen. Hij
tracht hier de lijnen, die hij in 't Rijnland heeft getrokken, in Limburg voort
te zetten; Hollandsch- en Belgisch-Limburg vormen een sector van den kring,
waarvan Keulen het middenpunt is. Hij trekt nog eens de groote grenzen (de
Benrather en de Uerdinger lijnen) tot aan de Romaansche grens.

(I) Het is hier de plaats niet om de lange redeneering van COLINET te
bespreken; wij verwijzen naar zijn uiteenzetting, t. a. p.
(2) Wij kunnen niet nalaten bij de bespreking van dit XVI e en laatst verschenen deel der DDG nog enkele titels te vermelden van studies, die voor de
toekomst worden beloofd, Naast talrijke werken over afzonderlijke deelen van het
Duitsche taalgebied zijn vooral van belang : Das Verbum substantivum im Dialektgebied des Deutschen Reichs; Ahd. iu ohne Umlaut in den heutigen Mundarten; F. WREDE, Handbuch der deutschen Dialektforschung; Ingivaeonica; hierin :
F. WREDE, Das Hildebrandslied en TH. FRINGS, Die Sprache Veldekes und die

Ergebnisse der Niederrheinischen Dialektgeographie.
(3) Met twee kaarten en vier « Pausen ». Eene kaart is eene groote historische kaart van Limburg en het Rijnland, waarop men den invloed van de
oude territoriale grenzen op de taalgrenzen duidelijk erkent. Eene kleinere kaart
met enkele dialectgrenzen dient tevens als grondkaart voor vier doorschijnende
blaadjes, die er op moeten gelegd worden. M. i. ware het practischer te doen
zooals SCHRIJNEN in het verder geciteerde werk, namelijk de dialectgrenzen iedermaal over hetzelfde cliché der grondkaart laten drukken. De kaarten zijn dan
veel gemakkelijker leesbaar,
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Vervolgens behandelt FRINGS uitvoerig een reeks moeilijke vraagstukken, die
de . Limburgsche dialectkundigen heel wat hoofdbreken gekost hebben en door de
vergelijkende methode in een gansch nieuw licht komen te staan. In de eerste
plaats komen de raadselachtige pronominale vormen aan de beurt : rich, mich
(dat. en acc.), uch, « u ^^, dubbele en enkele aanspreekvormen (du en gij), ur
uw », meervoudsvormen met 1- suffix (lieden) (I), wij, wie en die, gij en zijn
compromisvormen met -r (> gij + ihr), hij en zijn moeilijke enclitische vormen
er, der en ter. Terloops maakt Schr. de zeer juiste opmerking dat het juist de
onbetoonde vormen, zijn die het gemakkelijkst nieuw gebied veroveren, ze sluipen
binnen en houden zich verscholen in verbale vormen, waar ze met de uitgangen
vergroeien. De veroveringstocht van middelfrankische vormen, waarvan FRINGS in
zijn hierboven besproken Mittelfránkisch-niederfrankische Studien den opmarsch
van Zuid naar Noord op de beide Rijnoevers heeft beschreven, werd dus ook
naar het Westen toe voortgezet : aan de Maas moeten de indringers voor de
eerste maal stilstaan, sommige komen niet verder (Panninger-linie), andere zetten
den tocht voort tot in het hart van Belgisch-Limburg (Panninger zij-linie), ten
W. van Tongeren, de laatste moeten stilstaan tusschen Tienen en Leuven (Uerdinger-linie). Dit zijn de hoofdlijnen : niet altijd blijft de opmarsch streng concentrisch; op eenige punten kan de lijn, die het eerst de operatie-basis (Benrather
lijn) heeft verlaten, zich door andere laten voorbijstreven, zoo dat er kruispunten
ontstaan. Ripuarië zelf schijnt vroeger ook veroverd geworden te zijn door zuidelijken invloed, uitgaande van den Eifel : hiervan getuigen talrijke relicten van
Noordelijke afkomst.
De groote lijnenbundels, die FRINGS heeft gevonden, tracht hij dan geschiedkundig, naar de methode der DDG te interpreteeren.
Het heeft ons hier weer een flink stuk vooruitgeholpen in de geschiedenis
van het Oostnederfrankisch; ieder Nederlandsch dialectkundige moet zijn betoog
doorwerken : we durven niet te zeggen leren, want gemakkelijke lectuur is het
niet. Vooral de nieuwe methode met de haar eigen terminologie zal linguisten van
de oude school vreemd aandoen : hier waait ons de frissche lucht van het Limburgsche en Rijnsche heuvelland tegen.
FRINGS heeft gedeeltelijk met onvoldoend materiaal moeten werken, zijn cornbinatieverraogen tracht hierin soms te verhelpen, zoodat zijn betoog niet overal
even vaststaat. In hoever hij, in een paar gevallen, zijn dichterlijke fantasie niet
geheel is meester gebleven, zullen we niet verder onderzoeken. De Nederlandsche
dialectkundigen zullen op zijn baanbrekerswerk moeten voortbouwen. Eenige aanvulling geeft reeds Dr. G. G. KLOEKE in zijn uitvoerige bespreking : Opmerkingen over Dialectgeographie (Nieuwe Taalgids, XV, 3o-42). Ook wij zouden voor
Belgisch Limburg een paar lijnen kunnen scherper trekken; daartoe ontbreekt hier
echter de ruimte (2).
Ook onder de Nederlandsche dialectkundigen begint een verblijdende bedrijvigheid te heerschen : Prof. Dr. Schrijnen heeft ons daar juist de eerste

(I) In sommige dialecten waar het principe van de dubbele aanspreekvormen werd opgegeven, wordt in deze behoefte voorzien door het toevoegen van
-lie of -la « lieden ».
(2) Dit zal trouwens (binnen kort, hopen wij) uitvoerig gedaan worden door
het dialectgeographisch onderzoek over het Limburgsch van Dr. J. LEENEN. Zijn
studie kon t wegens de oorlogsgebeurtenissen, totnogtoe niet gepubliceerd worden.
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vrucht geschonken van het breed aangelegd Wetenschappelijk onderroek der Zuidoostelijke dialekten, ondernomen door hem zelf met J. VAN GINNEKEN en J. VRBEETEN. Deze eerste studie heet : De Isoglossen van Ramisch in Nederland
(Bussum, P. Brand, 192o). Wij moeten ons hier tevreden stellen met de vermelding van den titel, daar het werk in een volgende aflevering van dit tijdschrift
afzonderlijk zal besproken worden.
Prof. Dr, SCHRIJNEN heeft voor enkele jaren reeds een proefje uit zijn rijk
materiaal gepubliceerd : Vlindernamen, Proeve van taalgeographie (De Beiaard,
I, p. 26, vgg.) (I). Hij kondigt ons verder (De Isoglossen, p. 29) nog een deeltje
over semantiek en over palataliseering aan.
Limburg scheen totnogtoe, zoowel in 't Noorden als in 't Zuiden het troetelkind der dialectkundigen te zijn. Van GINNEKEN heeft ons wel een aanzienlijk
materiaal geschonken in zijn Handboe k en in zijn Regenboogskleuren maar de
bronnen, waaruit hij heeft geput, waren niet altijd van eerste gehalte, hij leverde
ten andere vooral teksten.
Last not least, moeten we een eeresaluut brengen aan een veelbelovend Nederlandsch dialectkundige, die heelemaal de richting van FRINGS schijnt op te
gaan, nl. Dr. G. G. Kloeke, sedert 1917 privaat-docent in de Nederduitsche
taal en dialectkunde te Amsterdam. Reeds in 1913 heeft- hij een monographie
gepubliceerd over Der Vokalismus der Mundart von Finkenwiirder bei
Hamburg (Jahrb. der Hamb. Wissensch. Anstalten, XXX. Hamburg, 1913). Hij
behandelt hier een dialect van een der Elbe-eilander, dat misschien wel sporen
van Nederlandschen invloed vertoont. Dit heeft de Schr. echter niet kunnen met
zekerheid vaststellen : de groote verwantschap van het Nederduitsche dialect der
streek met het Nederlandsch maakt het identificeeren van Nederlandsche bestanddeelen uiterst moeilijk (z).
In zijn openbare les te Amsterdam gehouden komt hij nog eens op deze
kolonisatievraagstukken terug : De weerspiegeling der historie in de dialecten, Uithuizen, 1917). Sedertdien heeft hij uit een aanzienlijk materiaal, verzameld in de
Noordoostelijke provinciën van Nederland. twee mooie artikels gepubliceerd. In het
eerste (De apokopeeringslijn in Groningen en Drente, Proeve van dialectgeographisch onderroek in Driemaand. Bladen, XIX, 1-4o) onderzoekt hij de vormen van het woord koek : vier gebieden teekenen zich duidelijk af : koek, kowk,
kouk en kouke. Deze laatste twee bespreekt Schr. zeer grondig en brengt ze in
verband met de geschiedenis der streek.
Laten wij er slechts op wijzen, dat bij het onderzoek van deze enkele dialectgrens, voortdurend nieuwe vraagstukken opduiken ; voor sommige heeft Schr.
een afdoende oplossing gevonden (3), andere, b. v. de ingewikkelde quaestie der

(I) Tot ons spijt konden we dit artikel niet inzien; noch de Leuvensche
Universiteitsbibliotheek, noch de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, bezitten de
eerste, onder den oorlog verschenen deelen van dit tijdschrift.
(2) Op de beschrijving van het vocalisme, dat het hoofdonderwerp van het
boek vormt, hoeven we hier niet in bijzonderheden in te gaan. Laten wij enkel
opmerken dat Schr, het bewijs levert van een uiterst grondige phonetische onderlegdheid. Hij gebruikt benevens zijn phonetische notatie ook het analphabetisch
systeem van Jespersen bij de beschrijving zijner klanken.
(3) Interessant is de dateering van den invoer der niet-geapocopeerde vormen in de richting van Zuid naar Noord (p. 23), alsook de verklaring van een
puntvormigen inham in Noordelijke richting ten Zuiden van Termunten (p. 34,
vgg.); we verwijzen verder naar het opstel zelf, dat uiterst lezenswaard is,
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verdringing van het Friesch door het Saksisch element behoudt hij voor later
onderzoek voor.
In het Tijdschrift van Ned. Taal en Lett., XXXIX (1920), p. 238-273, heeft
Kloeke nu een ander, van taalpsychologisch standpunt uiterst belangrijk vraagstuk dialectgeographisch onderzocht (Dialectgeographische Onderzoekingen,

I. De aanspreekvormen in de dialecten on-er Noordelijke provinciën).
Hij heeft de vormen van de pronomina van den Zen persoon onderzocht in
Groningen. Drente en Twente. Op het eene kaartje heeft hij den pluralis en op
het andere den singularis in kaart gebracht. Alleen in het Oosten, langs de Duitsche grens leeft de dubbele aanspreekvorm sing. doe plur. ie nog voort; meer naar
het Westen toe is doe onbekend. Het merkwaardige van het geval is nu dat in
het gebied met dubbele vormen. het beteekenisverschil berust op het gevoel van
waardeering : mannen en jongens worden met ie toegesproken, vrouwen en meisjes
met doe. Dit wordt nu door de sprekers niet als een geslachtsonderscheid gevoeld
maar wel als een neiging tot het differentiëeren van « krachtig, flink » tegenover
c, zwak, lief ». liet gevoel voor de geslachten is inderdaad zeer afgestompt bij deze
dialectsprekers.
Éénmaal heeft de Schr. ook vernomen dat het voor jeugdige vrouwelijke
personen wordt gebruikt « vooral wanneer ze ziek zijn ». Ook in Zuidlimburg
worden de pronomina het en dat voor meisjes en vrouwen gebruikt; ze worden
dan krachtig betoond (hèt) en moeten in den mond van de jongens de minachting voor de lichamelijke zwakheid van de meisjes uitdrukken.
De taalpsychologie zal heel wat dieper in het taalleven doordringen, wanneer ze , eens zal kunnen putten uit den rijkdom, die in de dialecten opgesloten
ligt.
Ook in Vlaanderen voelen we rondom ons de belangstelling voor de volkstaal snel aangroeien : ook wij moeten meehelpen bij het inschuren van den rijpen
oogst vóór het te laat wordt. Uit dit overzicht blijkt dat de weg reeds gedeeltelijk is voorbereid.
L. GROOTAERS.

BOEKBEOORDEELINGEN
Prof. Dr. C. P. F. Lecoutere, Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch e . Brussel, De Wit, 1921. Prijs 12 fr.
V I II-356 p.
« Het is er verre van af, dat men in België in het algemeen en inzonderheid hier te Leuven, in dezelfde gunstige omstandigheden kan arbeiden als
vóór den wereldoorlog. » Aldus de vlijtige en geleerde hoogleeraar in zijn
voorbericht. En het is niet onze minste lof, wanneer we onmiddellijk mogen
getuigen, dat slechts zeer bij uitzondering deze ongunstige oorlogsomstandigheden
in zijn voortreffelijk werk worden gevoeld. Reeds de eerste uitgaaf van dit boek,
eigenlijk bestemd voor de middelbare normaalscholen, sinds de herziene programma's van 1913 ook dáár het taalonderwijs op een hooger plan zochten te brengen,
mocht voortreffelijk geslaagd heeten als eerste proef sedert jaren, op een terrein
dat door de Neerlandisten van Noord en Zuid braak werd gelaten of daaromtrent.
En de bijval is groot geweest : niet alleen hadden de vaktijdschriften den mond
vol lof ervoor, maar na minder dan 3 jaren was de aanzienlijke oplaag van de
« Inleiding » uitverkocht en moest aan een heruitgave worden gedacht. Uit Noord
en Zuid werd er met aandrang naar gevraagd, hoewel intussc hen Prof. SCHRIJMEN ' S uitgeputte « Inleiding tot de studie der Idg. taalwetenschap », tot een uitgebreide « Handleiding » omgewerkt, te Leiden bij Sijthoff, 1917, was verschenen
en het Noordnederlandsch studeerend volkje dus maar had toe te grijpen naar
het werk van den nooit-vermoeiden Utrechtschen Hoogleeraar, om een in allendeele verdienstelijk hulpmiddel bij de studie der algemeene en vergelijkende taalwetenschap te bezitten. Ook het buitenland had middelerwijl nieuwe en voortreffelijke hulpmiddelen aangebracht, die voor Prof, LECOUTERE 'S werk geduchte concurrenten konden worden. BLOOMFIELD ' S « Introduction to the study of language »
[London, 191 4], JENSEN 'S « Die Sprachwissenschaft » [Leipzig, 1915], STURTEVANT'S
« Linguistic change» [Chicago, 1917], om van andere werken, met geheel of gegedeeltelijk 't zelfde opzet te zwijgen, waren inmiddels in ons bereik gekomen.
Prof. LECOUTERE heeft hierdoor blijkbaar geen terrein verloren, maar zijn omgewerkte, met meer dan ioo blz. tekst, drie sierlijke taalkaarten en een aantal vrijgoed geslaagde, phonetische illustraties vermeerderde uitgaaf is ons onderwijl met
een leermiddel komen verrijken, waar nog wel anderen dan de normalisten hun
voordeel meê zullen doen. De studiebibliotheek van den onderwijzer die vooruit
wil, van den student in de letteren, van den leeraar der vroegere en latere
promoties zal niet volledig heeten zonder dat werk; en ik twijfel niet of de
bedreven vakgenoot zelf zal met voldoening kennis nemen van een synopsis,
waarin de heele omvang der algemeene linguistiek, benevens de boeiendste problemen der Germaansche taalkunde — meer bepaaldelijk van het standpunt uit
van den Neerlandist — zoo methodisch, zoo overzichtelijk, zoo duidelijk en, op
zeer weinig uitzonderingen na, zoo volledig werden uiteengezet.
Deze 2e uitgave is een aanzienlijke vooruitgang op de eerste, hoewel de
algemeene economie van het werk, waartegen blijkens de inleiding, de geleerde

9

114

BOEKBEOORDEELINGEN

schrijver zelf wel bezwaren schijnt te hebben, nog niet kon worden gewijzigd.
Een 3e uitgaaf, die wel niet lang zal uitblijven, moge naast de door den auteur
zelf aangeduide ongelijkmatigheden van het grondplan, ook hier en daar een faktisch of stilistisch vlekje wegwerken, waartoe bescheiden willen meehelpen deze
enkele op- en aanmerkingen, door ons op het kortst gesteld vanwege de papierkrisis, en die volstrekt geen afbreuk kunnen doen aan den welgemeenden lof,
dien we voor dit méesterwerk van pedagogische vaardigheid reeds overhadden.
Als een voortreffelijkheid van den nieuwen druk mogen we vooreerst op
den voorgrond brengen, "dat Prof. LECOUTERE niet heeft gevreesd, ondanks de bescheiden bestemming van zijn werk, vrij wat vollediger te- worden dan in de Ie
uitgaaf. De aanzienlijke uitbreiding die § als b. v. 20-46, 62 vlg. hebben verkregen, heeft de bruikbaarheid van het werk voor andere lezers dan normalisten
in zeer hooge mate vergroot, en zal zelfs voor dezen, ook al worden niet alle
§ in de klas behandeld, het gebodene geen nuttige aanleiding zijn tot waardeerbaar
initiatief in de zelf-studie ? Qui pent le plus, peut le moms! En misschien zal,
in verband hiermede, door menigen gebruiker worden betreurd, dat het bibliographisch gedeelte, door Prof. LECOUTERE systematisch aangebracht na elk hoofdstuk, slechts met mondjesmaat werd toegediend, ja op veel plaatsen minder volledig dan in zijn eerste uitgaaf.
Het quantum theorie dat in de compacte bladzijden van den Leuvenschen
hoogleeraar ligt opgeborgen, is wel zoo aanzienlijk als in het ruimer gedrukte
werk van den Utrechtschen classicus. Toch heeft deze, terecht meen ik, hoewel
minder overzichtelijk, want niet systematisch, een zeer rijke bibliographie aan zijn
werk laten voorafgaan, zoodat de jonge classicus met Prof. SCHRIJNEN ' S werk
alleen reeds den weg zal vinden in den doolhof der « einschlagige Literatur ».
Heeft Prof. LECOUTERE niet gemeend . dat ook de jonge Germanist deze vollediger
bibliographische voorlichting in een werk als het zijne zal gaan zoeken ? De praktijk zal hem, meen ik, het tegenovergestelde leeren Nu treft men, alle vijf voet,
één werk aan dat vermeld wordt, waar twintig andere, veel gewichtiger en waardevoller, worden verzwegen. Zoo b. v. § 6, waar een werk als van den Spanjaard
CEJADOR Y FRAUCA, naar hetwelk de Germanist slechts hij uitzondering zal grijpen,
wordt vermeld — zoeken wij te vergeefs onder de boeken over algemeene taalkunde naar de aanzienlijke werken van den Oostenrijker MARTY, den Duitscher
O. DITTRICH, den Deen ,ESPERSEN en de « Beitrage zu einer Kritik der Sprache»
van FR. MAUTHNER, die nu pas weer in 2 e uitgave verschenen zijn. Of zou deze
verwijzing niet meer nut hebben dan het opdiepen van boeken als HLOGVLIET's
Lingua en MAx MULLER 'S linguistische fantasieën, die wel degelijk dood zijn en
het verdienen te blijven? .
Bij § 15 vermis ik ongaarne BECHTEL ' S « Hauptprobleme », wel naast DELBRUCK' s « Einleitung », waarvan de 6 e druk nog had kunnen vermeld worden in
plaats van de I e uitgave van 188o, de beste historische uiteenzetting van den
groei der Indo•germanistiek.
§ 26 verwijst naar een STEINTHAL van 186o, waar beter zou verwezen worden naar MISTELLI ' S heruitgaaf als Bd. II van STEINTHAL' S Abriss der Sprachwisschenschaft, Berlin 2 , 1893. In § 6o staan drie Noordnederlandsche publicaties
over Klankleer vermeld, waarvan niet eene door bijzondere hoedanigheden zich
hier opdrong : maar de zoo oorspronkelijke, en van het standpunt van den ZuidNederlander uit zoo gewichtige « Uitspraakleer » van den bloedeigen Leuvenschen
collega SCHARPÉ [Lier, 1912] werd verzwegen.
§ go vermeldt wel, in verband met het probleem van den oorsprong der
taal, een verouderd werk van den Franschman REGNAUD ; maar BAUMANN 'S Ur-
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sprung und Wachstum der Sprache, München, 1913, F. N. SCOTT 'S levendig overzicht der gangbare theoriën in « The Genesis of Speech » [Mod. Lang. Assoc.,
1908] en SCHUCHARDT ' S Akademievoordrachten over « Sprachursprung » in de Munchener Sitzungberichte 1919-1921 hadden veeleer een vermelding verdiend, en den
schrijver misschien ertoe gebracht § 89 hier en daar wat verschillend te formuleeren.
In § 98 prijkt reeds sedert de I e uitgaaf de naam van L. COUTUREAU, die
eigenlijk L. COUTURAT heet, en voorts had hier, in verband met de Taalgeographie niet mogen ontbreken een verwijzing naar het verdienstelijk en zoo licht
te bereiken overzicht door E. ULRIX hieromtrent gegeven in de Verslagen van het
Vlaamsch Philologen-Congres 1913.
Zeer mager uitgevallen is de bibliographische aanteekening § 118, waar
meer bepaaldelijk de vak-litteratuur van den Germanist tot haar recht zou komen.
HooPs' Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, dat in 1919 compleet kwam,
mocht niet ontbreken, als tegenhanger van den vroeger geciteerden SCHRADER,
die in zijn 2e uitgaaf nog verre van volledig is. En waar de Nederlandsche wetenschap, die in ons arm blind landje zoo een harden strijd heeft te voeren, op
standaardwerken kan wijzen als BOER' S « Oudgermaansch Handboek » [Haarlem,
1918], daar mocht dit niet vergeten worden ten gunste van werken als LcewE's
verdienstelijk, maar onpersoonlijk en al te beknopt « Aide-mémoire » en den verouderden H. LICHTENBERGER. Erger en onsamenhangender nog is de bibliographie
der onderscheiden Germaansche dialecten : hulpmiddelen bij de studie van het
Gotisch worden niet vermeld, buiten het zeer elementaire « Primer » van WRIGHT
— voor het Hoogduitsch vind ik wel vermeld het Amerikaansch produkt van
DIETHOFF, waaraan nochtans meer dan één vlekje kleeft, maar grondleggende
werken als WILMANN ' S steeds onovertroefde Deutsche Grammatik, H. HIRT' s zoo
rijke « Geschichte der Deutschen Sprache » [Miinchen, 1919] en de werken van
BRAUNE, BdSECKE, PAUL e. a. over Oud- en Middelhoogduitsch worden verzwegen;
— zooals ook voor het Engelsch, naast het lieve maar zelfs voor zeer elementaire
doeleinden onvoldoende boekje van BRADLEY, de zwaarder werken van WYLD,
WRIGHT, KALUZA, LUICK niet mochten ontbreken, omdat een boek als dat vale
Prof. LECOUTERE er op geknipt is voor den aankomenden taalbeoefenaar te wezen
die linguistische propedeusis, waarvan naast theoretische ook bibliographische
inwijding wordt verwacht.
In verband met § 1-)9, c, had een werk als FIcK's Vergleichendes Wërterbuch der Idg. Sprachen -- met het zoo verzorgde « Wortschatz der Germanischen Spracheinheit » van TORP en FALK - niet mogen ontbreken ; terwijl ook
een verwijzing naar de lexicographische lijsten achter Prof. VERCOULLIE' S etymologicon haar nut had in een boek dat, als het onderhavige, zooveel vraagpunten
alleen eventjes kon aanroeren, die op zichzelf toch een diepere studie verdienen.
Ook de voornaamste tijdschrijften waarnaar, voor zijn verdere ontwikkeling de
jonge taalstudent zal hebben te grijpen, waren een korte vermelding waard : dat
in hun respectief bibliographisch vakje de namen ontbreken van tijdschriften als
FRANTZEN ' S Neophilologus, PANCONCELLI-CALCIA ' S VOX, HERRIG'S Archiv, KLUGE'S
Zeitschrift fiir Deutsche WQrtforschung, MERINGER ' S WOrter und Sachen, SCHRÓDER' S Germanisch-Romanische Monatschrift en onze eigen Leuvensche Bijdragen
zal elkeen verwonderen die b. v. p. 341 het Leidsch Tijdschrift wel ziet vermelden, waarvan het zwaartepunt veel meer op tekstkritisch en literair-historisch dan
op linguistisch gebied ligt. Indien ik bij het bibliographisch biechtpuntje van
mijn vereerden leermeester zoo lang heb durven stilstaan, dan is het omdat ik
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hem zou willen overtuigen hiervan, dat ook zijn werk niet boven zijn stand zou
gekleed gaan, indien hij het bibliographisch materiaal wat vrijgeviger had bedacht.
Ieder jong werker heeft aan den lijve ondervonden hoe moeizaam zijn bibliographische initieering in het vak hem werd bijgebracht.
Voor eenige vollediger voorlichting op dat stuk zal ieder gebruiker van het
boek — ook de leeraar onzer middelbare normaalscholen - de laatste bladzijden
gaarne missen : teksten toch uit de onderscheiden perioden onzer taalontwikkeling vindt men in elke historische bloemlezing en ik kan niet meenen dat de hier
gegeven uittreksels, die zeer kort zijn, het taalverloop duidelijker illustreeren dan
wat bv. in de p. 341 vermelde werken geboden wordt. De aldus gewonnen ruimte
zou misschien op voordeelige wijze ook gedeeltelijk kunnen gebruikt worden door
een tijdtafel der Nederlandsche taalgeschiedenis, zooals we er b. v. eene aantreffen
voor het Hgd. in KLUGE ' S steeds heerlijken essay-bundel « Von Luther bis Lessing ».
Want het doel van Prof. LECOUTERE is natuurlijk geweest zijn boek zoo
bruikbaar mogelijk te maken voor het onderwijs. Op scherpte van bepaling komt
het in dergelijke werken in de eerste plaats aan, waarin dan ook doorgaans de
grootste verdienste ligt van deze « Iisleiding ». Toch zal de volgende uitgaaf ook
op dat gebied nog wel een en ander kunnen verbeteren. En alvast in § I, waar,
na een zeer rechtmatig onderscheid van het woordgebruik « Taal » in ruimeren
en engeren zin, we vrij onverwacht volgende drieheid zien opduiken :
spreektaal — schrijftaal — gebarentaal.
Wel worden deze begrippen als « voorloopige omschrijving » aangekondigd :
maar ook van een voorloopige omschrijving mogen we verwachten dat ze niet
begripverwarrend zal zijn, en dat lijkt me de inzet paragraaf van ons werk wel
degelijk. Wat loch is het geval? We kennen het woord taal in een ruimere en
een engere opvatting; de ruimere opvatting omschrijft Prof. LECOUTERE zoo :
« taal is de zichtbare en [of ware hier natuurlijk beter !] hoorbare openbaring
van het zieleleven ». En als zoodanig zullen er nog wel andere vormen op te
sommen zijn dan de drie hooger genoemde : men denke maar aan signalen-taal
op 't spoor, op 't slagveld of ter zee; aan de taal der bloemen onder sentimenteele geliefden en zoo meer. Taal in engere opvatting daarentegen is, wat ik zou
willen noemen woordentaal, niet alleen de spraak, d. i. geartikuleerde klanken
die een beteekenis hebben, doch ook de schriftelijke weerspleet daarvan. Nemen
we zulks niet aan dan miskennen we het meest patente taalgebruik en doen we
aan Prinzipienreiterei.
Een voorloopige formuleering dient ook zoodanig te zijn dat we niet verplicht worden ze, bij een verdefe uiteenzetting, stuk voor stuk terug te nemen ;
en nu vraag ik of dat met volgende § (p. 2) niet het geval is : « Vandaar drieërlei soort
van taal : spreektaal, schrijftaal, gebarentaal. Alle drie bestaan uit waarneembare teekens (klanken, afbeeldingen, gebaren) ter aanduiding van iets. ' Vrijwillig
worden die teekens voortgebracht en vrijwillig kunnen wij ze herhalen ; zij zijn
derhalve een bewuste uiting van het geestesleven. » Dat « vrijwillig » en « bewust »
niet hetzelfde zijn is voor ieder duidelijk, ook voor den kundigen schrijver zelf,
blijkens zijn § 71 en volgende.
Veel trouwens van deze en dgl louter-theorethische uiteenzettingen zijn niet
veel meer dan litteratuur : zoo konden § 2-4 best tot een enkel § worden ineengedrongen en, op de helft gebracht, worden verwezen naar den kleinen tekst,
waarvan Prof. LECOUTERE misschien nog geen voldoende gebruik heeft gemaakt.
Tegen het geschiedkundig hoofdstuk II vrees ik dat de kritiek wel eenige
bezwaren zal weter : het is, hoewel aanzienlijk aangegroeid, nog steeds niet zoo
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overzichtelijk en volledig tevens, als men 't in een boek als dit zou wenschen.
Reeds vroeger werd door een recensent aangemerkt dat de middeleeuwen wel wat
beters aan de linguistiek hebben gegeven dan de etymologieën van vader MAERLANT, en die misschien beter aan hun eigenlijken uitvinder, den lateren Paus INNOCENTIUS III, uit wiens « De coat°mptu mundi sive de miseria humanae conditionis » ze werden opgediept, waren toegeschreven (p. 1 I). Pater VAN GINNEKEN
wees er ergens op dat de scolastische leer der Suppositio een zeer waardevolle
bijdrage is geweest tot de algemeene taalkunde, waarvan ook nog in onze XXe
eeuw, hoewel zóó dat de boeren 't niet merken kunnen, werd geprofiteerd, o. a.
in 0. ERDMANN ' s boekje over beteekenisleer.
§ Io mocht bij het Latijn en het Grieksch ook, en misschien in de allereerste plaats, het Hebreeuwsch worden gevoegd : men denke slechts aan het
Leuvensch Collegium trium linguarum. Want de Renaissance verdrong geenszins
de studie van de tale Kanaans, en de opvattingen ontleend aan de Semitische
taalkunde bleven in de spraakkunsten dier eeuwen welig tieren.
§ 1 4 wordt, ten gunste van den Jezuiet HERVAs, op vrij zonderlinge wijze
de lijn der historische ontwikkeling verbroken : 166o-180o-1710 enz , en zonder
eenig nut, zou ik meenen. Want in een historisch overzicht als het onderhavige,
moeten ten slotte toch maar zulke initiatieven worden vermeld, die een wezenlijken invloed op het taalonderzoek hebben uitgeoefend. Alle andere pogingen, hoe
vroeg en hoe belangwekkend op zichzelf, zijn ten slotte niet veel meer dan buiten
verband staande curiosa.
P. 21 zal,- ten gunste van den Deen KR. R. RASK, met wiens pluimen al
te lang de grootmeester der Duitsche Romantische Taalkunde GRIMM heeft gepronkt, een kleine revisie behoeven, waarvoor ik kortheidshalve verwijs naar BOER,
Oudgerm. Hdbk., § 119.
P. z5 zoekt men te vergeefs naar een naam als W. SCHERER, in het taalkundige zoowel als in het letterkundige een initiator, wiens « Zur Geschichte der
Deutschen Sprache » vooral in zijn tweeden vorm (1875) den weg uitwees in de
richting der Junggrammatik. En wat de rol van deze laatste groep betreft, wordt
zij wel naar waarde geschat, waar namen ontbreken (p. 26) als van den Heidelberger OSTHOFF, om de zoo merkwaardige ontdekking der liquidae sonantes,
en K. VERNER, om de methodologische revolutie door hem ingeleid, toen hij voor
alle phonetische afwijkingen [de zgde. uitzonderingen van GRIMM!] ging opklimmen tot de causa agens : het accent? Terwijl ook DE SAUSSURE wat beters verdiende, dan wat hij p. 26 krijgt, hij die toch in zijn tienjarige akademische bedrijvigheid aan de École des hautes Éturles te Parijs, een Fransche linguistenschool
stichtte, waarvan namen als GRAMMONT, BRUNOT, MEILLET, • ERNOUT, GAUCHAT e.
a. het puik zijn, en wier vermelding in een handboek voor Belgische scholen,
wel eens de legende uit de wereld mocht helpen, dat alle philologische zaligheid
uit Duitschland komt. Een verwijzing naar de Germanistische bedrijvigheid in
Engeland, Scandinavië en vooral Nederland ware, hoe beknopt ook gesteld, een
gewenscht correctief voor dat nog steeds heerschend vooroordeel, terwijl de plaats
aan een FR. MULLER (p. 28) besteed, op het eind van het historisch overzicht
zeer nuttig ware ingenomen door een bescheiden toespeling op de thans haar
beslag ontvangende zwenking der neo-linguistiek, die het Junggrammatiseh dogma
der « Ausnahmslosigkeit » en het inderdaad wat al te mechanische positivisme
der phonetiekerssin het leven schijnt te willen raken, onder leiding van den grijzen, maar nog zeer vechtlustigen Franschman GILLIÉRON, die reeds van niet
minder sprak dan van « la faillite de l'étymologie phonétique, »
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Maar het gaat niet aan dat ik zoo lang blijf stilstaan bij elke plaats waar
ik een vraagteekentje in mijn exemplaar dierf te schrijven of een wenschje naar
meer had uit te drukken. Die plaatsen zijn trouwens, zooals gezegd, niet zeer
talrijk : en het boek, dat zoo goed zijn leefbaarheid heeft betuigd, moge in snel
op elkaar volgende herdrukken het waardevol instrument blijven voor de zoo noodige verruiming en verdieping der taalstudie bij ons, « wil ons moedertaal-onderwijs nog ooit gezond worden ».
Gent.
Dr. FR. BAUR.

Dirk Coster en a -- De nieuwe Europeesche geest in Kunst en Letteren, Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1920, 190 blz., fl. 2,75.
We kunnen aan dit werk geen grondige bespreking wijden in een tijdschrift
dat hoofdzakelijk aan de wetenschappelijke studie van taal- en letterkunde dient
gewijd. Want wetenschappelijks heeft dit werk niets : en het doet zelfs pijn, door
een zoo wel versneden pen als die van D. COSTER, van wien we in « De Gids
zoo flinke studien over moderne Nederlandsche letterkunde lazen, het buitenland
op zoo weinig vertrouwbare wijze over den ontwikkelingsgang onzer Letterkunde
te zien voorlichten. Dan is. wat de vreemdeling bij GossE, in de Encyclopedia
Brittanica of in de Revue encyclopédique kan vinden, heel wat beter. Ook wat
over de andere letterkunden — de Fransche, de Duitsche, de Engelsche en de
Italiaansche — wordt verteld, staat meer in het teeken der politiek, dan in dat
der wezenlijk-litteraire waardeering. De internationalistische tendenz, die hier de
oordeelen pro en contra heeft gekleurd -- hoe sympathiek ook al wie aan het
front stond, hiertoe zich moge geneigd voelen — ligt er al te dik op om nog
litteratuurhistorie, of zelfs maar litterair-critische oriënteering te mogen heeten.
En waar, in verband met een zoo rijk talent als RIcH. DEHMEL, p. 92, van onteering wordt gerept, omdat de man niet gemeend heeft in het heete van den
strijd te moeten vergeten dat hij een vaderland had, dan past dat we het antwoord van den onlangs gestorven dichter hier meêdeelen, ten gebruike van al
wie niet alle natuurlijk denken en voelen heeft verspeeld : « Die Menschheit ist
ein schoner Rock, aber das Hemd des Volkes ist jedem naher der doch Mitgefi hl hat. » Daar bestaan intusschen, ter kennismaking met de moderne en modernste strekkingen in de Europeesche letterkunde heel wat betrouwbaarder pu
blicaties : wat de Engelsche betreft PHIELPS ' onlangs verschenen paar bundels
« Progress of English Poetry » en « Progress of English Novel »; wat de Fransche aangaat, BALDENSPERGER 'S Amerikaansche lezingen « L'avant-guerre dans la
Littérature Française », of VALLERY-RADOT' s heerlijke bijdrage in de « Annales de
l'Institut de Philosophie Thomiste » [Louvain, 1913]; wat de Italiaansche « littérature du dernier bateau » aangaat, CROCCE ' S steeds schitterende artikelen, die nu
geregeld tot bundels worden gemaakt, of VOSSLER ' S Italienische Literatur der Gegenwart von der Romantik zum Futurismis » [Heidelberg, 1917]; terwijl voor de
Duitsche letterkunde de bekende, steeds zeer persoonlijke, maar toch voor de feiten
veelal betrouwbare BARTELS, van de ge uitgave zijner « Deutsche Dichtung der
Gegenwart » zooëven een Teilausgabe liet verschijnen onder den titel « die Jiingsten » [Leipzig, Hossel, 1921]. Het is wel niet heel katholiek zoo van de bespreking van één werk uit te gaan om er andere aan te bevelen : maar de lezers
die steeds recht hebben op eerlijke voorlichting, zullen me dat misschien niet zoo
euvel duiden als de uitgevers van het besproken werkje mochten geneigd zijn te
F. B.
doen,
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H. Laman Trip-de Beaufort, — Vondel (1587-1679), Kunst en Karakter.
Arnhem, 1920, 160 blz., fl. 1,90
Met heel wat meer ingenomenheid kan ik spreken over dat andere werkje
van dezelfde uitgeversfirma. Hoewel evenmin als het voorgaande bestemd voor
wetenschappelijke beoefenaars der letterkunde, zal het toch iederen Vondel-vereerder welkom zijn als een fijnzinnige proeve van vulgariseering der Vondel-kennis
niet alleen, maar ook der Vondel-bewondering. In een vorm vrij van elke stijlof compositie-pretentie, maar onder aanhoudend trillen der stem en opglanzen
der oogen, verhaalt de kunstverstandige schrijfster van Vonders leven en werk.
Ook de Roomsche lezer zal, zonder veel aanstoot, haar betoog volgen en zelfs
met waardeering de ietwat mystisch getinte poging lezen om VONDEL' S bekeering ook
voor den niet geloovige aannemelijk te maken : waarbij de « academisch-beschaafde,
de porceleinachtige HOOFT, die zijn blanke vingertoppen aan geen koud water
wilde schenden » niet vrij uit gaat. Even zal 't gelaat van den Roomschen lezer
in bedenkelijken plooi vertrekken, p. 118, waar de Lucifer-interpretatie, ten minste
in die woorden, er waarlijk niet door kan. Om er zich van te overtuigen leze
de goedgezinde schrijfster er maar eens Pater SALSMANS ' Lucifer-uitgaaf of VERscHAEVE ' S heerlijken commentaar op de trilogie op na. Maar, zooals dat meer
met Noord-Nederlanders 't geval is, Zuid-Nederlandsche wetenschap bestaat zoo
zelden voor hen, vooral wanneer -ze bescheiden is in haar degelijkheid. Dat blijkt
zoo goed uit het p. 157 meêgedeelde litteratuurlijstje, waar tevens ontbreekt de
studie van TE WINKEL « Vondel als Treurspeldichter » [Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Haarlem, 1882, p. 155-343], nog steeds
het beste wat over Vondels's tragiek werd geschreven. Desondanks verdient Mevrouw LAMAN TRIP ' S boekje alle sympathie en een ruime verspreiding.

F. B.
Uitgaven c, De Sikkel Antwerpen.
Poëtische Bibliotheek : Uitgekozen Gedichten van J. A. de Laet; —
Uitgekozen gedichten van Theodoor van Rijswijck, 1919, 50, 72 blz.
[Uitgegeven met Inl. en Bibliogr door E. de Bock.]
E^ De Bock, Hendrik' Conscience en de opkomst der Vlaamsche Roman
tiek, s. d., 32o blz.
Dr. M. d'Haese, Hugo Verriest [in de serie : Vlamingen van Beteekenis], s.
d. [1919], 20 blz.

Een schoone ende gheneuchlicke Historie of Cluchte van Heynken de
Luyere .... heruitgegeven door Lode Baekelmans, s. d. [192o]. 54 blz,
G. A. Bredero, De twaalf Sonnetten van de Schoonheyt en drie andere
Sonnetten, ingeleid door Marnix Gijsen, 1919, 32 blz.
Het uitgeverswerk van deze durvende Antwerpsche firma, waarvan enkele
titels voorafgaan, verdient vooreerst ten volle met sympathie in zijn geheel te
worden besproken, als een verheugend verschijnsel van cultureel belang in ZuidNederland. Het gaat immers uit van een streven dat eiken lezer van dit tijdschrift lief behoort te zijn, een begin te maken met de wetenschappelijke verwerking
voor den boekhandel van ons letterkundig verleden. En die eerste pogingen mogen
alvast uit een typographisch-technisch oogpunt zeer geslaagd heeten : de uiterlijke inkleeding der werken viert hier een luxe die doet terugdenken, in dezen
treurigen tijd van stroo-papier en vet-inkt, aan het beste wat we vóór den oorlog
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te zien kregen. Het zal goed zijn, indien de wakkere uitgever DE BOCK ervoor`
zorgt zich, in dit werk van letterkundig revival, de medewerking te verzekeren
van enkele philologisch en litterair-historisch geschoolde krachten.
Wat zijn eigen keuze uit DE LAET en « DEN DOOR » betreft, deze mag zeer
verzorgd heeten, terwijl ook de Inleidingen en Bibliographieën blijk geven van
een degelijke kennis van het behandeld tijdvak. En wat doen de, ook technisch
soms zoo volle gedichten van DE LAET betreuren, dat dit geboren dichterhart
zich in de politiek ging laten breken 1
Uit zijn Inleidingen, zooals ook uit zijn grooter werk over CONSCIENCE —
het eerste dat er zijn mag als een eerlijke en grondige proeve om den besten
onzer vertellers als een niet te misprijzen scheut der Europeesche Romantiek te
waardeeren — blijkt dat DE Bccx geen onbekende is in de zoo verwarde, complexe psychologie der Romantiek. Zijn bibliographische justificatie geeft trouwens
een eerbied afdwingend getuigenis van vlijtige en veelzijdige studie. Terwijl het
werk zelf eens te meer laat blijken dat de waarlijk ernstige litteratuurstudie —
ze worde dan al door een geschoold philoloog of door een gewetensvol autodidact beoefend -- in wezen één is in methode zoowel als in uitkomst. Over CONSCIENCE zal voortaan niemand met gezag kunnen spreken zonder met DE BocK's
werk af te rekenen.
De Inleiding van MARN. GIJSEN, bij de beroemde BREDERO-sonnetten, door
DR. SCHEPERS terug geïdentificeerd, is daarentegen zeer oppervlakkig en zijn parallel plaatsen bij LOUISE LABÉ weinig treffend en alles behalve overtuigend.
Het door BAEKELMANS uitgegeven gedicht van CORNELIS CRULS is een wel
niet zeer fijne, maar teekenende bijdrage tot onze Rederijkersletterkunde, waarvan
de overblijfselen er niet zoo dik zijn. Of het zal bijdragen tot KNUTTEL ' S « Rederijkers eerherstel » is een vraag waarop ieder onbevooroordeeld lezer bevestigend
zal antwoorden. De onverstoorbare goede luim, de rijke, vrij zuivere, bollebooze
volkstaal, de sappige, vlugge, levendige verhaaltrant maken van dit Rederijkersprodukt de regelrechte en niet-ontaarde voortzetting van de beste middeleeuwsche
novellistiek en het zuiverste realisme onzer boerden- en sprook-sprekers. Hoeveel
beter verdiende dan ook dit werkje een herdruk, dan zooveel dor kaf waaraan
philologenwijsheid wordt besteed.
Het kleine, sierlijke medaillon van HUGO VERRI É ST, door Dr. MARCEL
D' HAESE getrokken, doet weldadig aan als een eerlijke poging om den vriendelijken
dilettant « van te lande » te plaatsen in het kader van het West-Vlaamsch taalparticularisme, door denzelfden schrijver van meer nabij bestudeerd in een werk
dat we wel spoedig gepubliceerd mochten wenschen. Een fraai VERRIEST portret
luistert het boekje op, dat deel uitmaakt van een serie waarvan niet alle nummers even veel lof verdienen.

F. B.
Joh. Vorrink, De Nederlandsche taal in al haar uitingen en gedaanten. — 2 dn. in 4 stuks, Amsterdam, Van Looy, 1917-19.
Het optreden van een strever, wanneer het overigens met goeden smaak en
een zichtbaar pogen naar degelijk weten gepaard is, doet altijd sympathiek aan.
Ook in dit geval : hoewel we den veelwerker VORRINK niet mogen toegeven, dat
iedere bladzijde van zijn « Handboek » getuigenis zou afleggen van volkomen wetenschappelijke beheersching der stof. Niet altijd zijn de « Schnitzer », zoo erg
als met dat hd. pflaum dat, I, 2, p. 3, voor het Nederlandsch pluim moet fun-
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geeren ; maar de zaakkundige schudt menigmaal bedenkelijk het hoofd, bij 't al
te positieve voor jé-waarheid verkoopen van zaken, die alles behalve zeker zijn.
Een handboek, dat de klas binnen moet, mag alleen het wetenschappelijkbeproefde verwerken, niet allerlei losse invallen, die op zijn minst gewaagd moeten
heeten : zoo b. v. I, 2, p. 2, dat bij bepaalde hoofdtelwoorden geen beteekenisafwijking mogelijk zou zijn? (De schrijver denke aan gevallen als : « ik zag wel
duizend sterren !); dat, p. 9, -eld in wereld gelijk is aan old of oude leze de
schrijver maar eens anders in VAN WIJK of PAUL ; dat, p. 17, drommel — het
basterdvloekje — voor donder zou staan, is niet te verdedigen, bij uitdrukkingen
als « de drommel haal je » enz.; p. 36 dat VAN HELMONT ' S woordje gas een « oerschepping » zijn zou, wordt thans niet meer geloofd, hoewel Mr. VORRINK het voor
zoo positief zeker geeft. Tegen vaagheid en verwarring in onze grammaticale
schoolterminologie behoorde een werk als het onderhavige op te treden, in plaats
van, zooals I, I, p. 9, er zich met een « soms noemt men wel eens .... » van
af te maken. Hoe zullen de leerlingen de onmiddellijk daaropvolgende opgave
vermogen te maken, na zoo een begripsverwarrende terminologie te hebben aangeleerd? Dat, ibid., p. 67, in de uitdrukking « neemde gij ook een peer? » het
onderlijnde een residu zou zijn van het vroegere du, laat me in twijfel en nog
meer dat U uit uwe (volksche verkorting van Uwe Edelheid) zou komen! ZuidNederlandsche gebruikers van het werk zullen bijna in ieder hoofdstuk te klagen
hebben over onvoldoende opmerkzaamheid van den schrijver voor ons eigen taalgebied, wat vaak tot pertinente onjuistheden leidt, zooals p. 69 : « In de spreektaal, vooral in Holland, hoort men ook van de 3 e persoon de voorwerpsvormen
gebruiken. » pat « vooral in Holland » zal bij ons, in al de streken van 't Vlaamsch
gebied en niet minder in Noord-Brabant doen glimlachen. En dat zulks niet te
wijten is aan bewuste miskenning van Zuid-Nederland, blijke b. v. uit II, i,
p. 72, waar zonderlinge politieke droomen worden gedroomd. Komt het er echter
op aan een Zuid-Nederlander recht te laten wedervaren, dan blijkt de hr. VORRINK er niet meê bekend : zoo I, 2, p. 63, waar voor VERCOULLIE ' s Etymologisch woordenboek wel een plaatsje mocht gevonden worden. Meer dan één bezwarend kemeltje zal ieder Vlaming ontdekken II, 1, p. 82 vlg., terwijl hooger
op, p. 74 vlg. wel « Spreekwoorden en Zegswijzen » worden aangemeld, maar niet
één eigenlijk spreekwoord voor den dag komt, hoewel in een boek dat de Nederlandsche taal « in al haar uitingen en gedaanten » wil bestudeeren, hierover
juist zoo veel en zoo belangwekkends te zeggen viel.
Deze en dergelijke op- en aanmerkingen zal op menige plaats van het werk
de lezer kunnen maken, zooals ook menig schoolman bezwaar zal opperen tegen
de ordonnantie der stof en tegen het saambrengen onder één titel van zoo uitéénloopende vakken als taalkunde en litteraire theorie, welke laatste, vrij onverwacht,
middenin II, 1, komt opduiken.
Maar tegenover dat alles staat de groote rijkdom van dit werk, een heel
zeker gewaagde, maar in menig hoofdstuk ook geslaagde proeve om ons onderwijs
te bedenken met een hulpmiddel, als waarvan P. VAN GINNEKEN het plan teekende
in zijn heerlijke academierede : « Wil ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond
worden Nijmegen, 1917). De twee stukken van , het t e deel en de I e helft van
II, 1, geven het taalkundig gedeelte, in een rijke reeks hoofdstukken over den
zin, het woord, den klank, benevens de meest onontbeerlijke noties over algemeene
taalkunde en taalgeschiedenis : waarbij weldadig aandoet de stelselmatige poging
om de uitkomsten der historische en psychologische taalwetenschap in ons middelbaar onderwijs te brengen, zooals voor de klassieke philologie werd aangeraden
door Prof. SCHRIJNEN.
10
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Zooveel pedagogischen « flair » als P. Van Ginneken in zijn « Leercursus »
toont VORRINK niet te bezitten ; maar ik ben overtuigd dat, in de handen der
docenten en zelfs der meergevorderde leerlingen onzer Normaalscholen en Athenaea,
het werk een boeiend complement zal blijken te zijn, bij de al te schaarsche
Nederlandsche lesuren.
F. B.

Alf. De Cock, Volkssage, Volksgeloof en Volksgebruik. Antwerpen G. Janssens, 1918
Met weemoed herdenkt de recensent den pas ontslapen, bescheiden en toch
zoo degelijk-ernstigen geleerde, van wien dit boek een der laatste pennevruchten
is. Hij zou ons bedacht hebben — althans, niemand beter dan hij was er toe
in staat — met een folkloristische reeks als WEHRHAN 'S « Deutsche Volkskundliche
Bibliothek » of JOHN MEYER ' S pas aangevangen « Grundriss der deutschen Volkskunde », waarin de door hem zoo trouw en moeizaam verzamelde folkloristische
stof eindelijk zou worden geordend naar een trouw doorgevoerd folkloristisch systeem. Helaas, nu zal het bij den fragmentarischen, hoewel rijken, bijna onoverzienbaren verzamelarbeid blijven, of 't moest zijn dat DE CocK ' s geestdriftige belangstelling zich had meegedeeld aan een jongeren, die de systematiseering van een
zoo ruimen wetenschappelijken oogst zou aandurven.
De richtsnoeren daarvoor vindt men in ieder van DE CocK ' s opstellen, ook
in de hier gebundelde, waarvan men tevergeefs den rijkdom in een kort overzicht
zou willen samenpersen. Een beknopte inhoudsopgaaf moge den zaakkundige hiervan althans eenige voorstelling geven : Zooveel Kinderen als dagen in het jaar;
— Multatuli's Japansche Steenhouwer, waarvan het motief tot in de Japansche
sprookjesletterkunde wordt vervolgd ; — Duivelsgeloof in Vlaanderen op onze dagen;
— Menscheneters in Kongoland en in de volksvertellingen ; — De gruwelijke strafvormen uit de vertelselwereld; Fantastische menschen; — Merkwaardige vonnissen
in de vertelselwereld ; — Sint Elooi in de folklore ; — Kerstklokken ; y- Scheppi;,gssagen met betrekking tot man en vrouw; — De piskijker; — Sagenvorming
op onze dagen ; — Wereldkrijg en bijgeloof; — De vrijmetselarij in het volksgeloof; — De ezel in de leeuwenhuid ; — Nederlandsche plantennamen; — ziedaar de titels der onderwerpen, in dit boek behandeld, op die piëte, voorzichtige
wijze, waarmee DE COCK had geleerd, in een langen, innigen omgang met de
volksziel, deze schitterend-brooze dingen uit het volksgemoed te bespreken. Ook
de uitgever verdient hier een eere-saluut : want ziehier een boek dat er, vooral
als oorlogsprodukt, ook om zijn uitwendige voortreffelijkheden zijn mag. Het vinde
vele en verstandige lezers.
F. B.
Eenige maanden geleden verscheen van Bredero's Spaansche Brabander,
uitgegeven door T. Terwey, een « derde, herziene uitgave » door Prof. Dr.

C. G. N. De Vooys (Groningen en Den Haag, J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij ; in 8 0 , XXXII+18o blz ; fl. 1,8o). Deze herdruk verschilt niet veel van
den vorigen, eveneens door Prof. De Vooys bewerkt ; maar die vorige was, ofschoon niet aangeboden als een nieuwe uitgave, in werkelijkheid een heele omwerking van die van TERWEY, met allerlei verbeteringen en met een aantal Opmerkingen op Bredero's taal, waarvan men toen betreurde, dat het enkel losse
« opmerkingen » waren gebleven. Ook in deze derde uitgave zijn allerlei kleine
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verbeteringen aangebracht; de inleiding o. a. licht in over allerlei vraagpunten,
die de studie van den Spaanschen. Brabander medebrengt (als b. v. Bredero's
bedoeli .g bij het schrijven van het blijspel, of er achter Jerolimo een bepaald
persoon zou schuilen en wie, enz. De « opmerkingen » over Bredero's taal zijn
echter niet uitgewerkt tot een systematische grammatische studie. Alles samengenomen, voldoet niettemin Prof. DE VooYS nieuwe herdruk aan alle eischen van
een degelijke, wetenschappelijke uitgave. Het is jammer nochtans, dat steeds zonder
eenig voorbehoud de H. Smout gevolgd wordt, waar het er op aankomt de zoogezeide « Brabantsche » (of « Antwerpsche ») taalvormen van Jerolimo te verklaren.
Sommige daarvan zijn beslist onmogelijk, als b. v. alleghere in v. 25 (vgl. eens
dien vorm met de aanteek. bij baar, vs. 13), tseventigh in vs. 27, kene in vs.
4 5, 1877 roggestjaart, enz. « Soektege een meester ? » gelijk in vs. 6o staat, zal
nooit een Antwerpsche mond, van den tegenwoordigen of vroeg-eren tijd, vragen;
in alle omstandigheden zou het luiden : 'ne(n) meester. In hoeverre Bredero zijn
Jerolimo « pseudo-Antwerpsch ^, laat spreken, had wel nauwkeuriger kunnen bepaald worden, maar daarbij had een betrouwbaarder gids dan Smout den weg
moeten wijzen.
Deze opmerkingen, welke enkele puntjes van ondergeschikt belang betreffen,
bedoelen geenszins den lof te verminderen, die ik daareven aan Prof. De Vooys'
arbeid heb toegezwaaid (1).
C. L.

E Rijpma's Gids bij de Studie der Nederlandsche Letterkunde. Zesde
druk. 2 dln., Groningen en Den Haag, J. B. Wolters (in 8 . , 148 en 158 pp.;
per deel fl. 1,5o).
Bevat « voor leerlingen van gymnasia, lycea, middelbare scholen en studeerende voor de hoofdacte » de bespreking van een dertigtal werken behoorende
tot de voornaamste, die onze litteratuur heeft voortgebracht en ontstaan in de
verschillende perioden van haar ontwikkeling, van den Reinaert af tot Pallieter
toe.
Voor de zesde maal stuurt de schrijver dien « Gids » de wereld in, zijn
publiek verzekerende, dat is rekening gehouden met de jongste uitgaven en studiën over de besproken onderwerpen. Blijkbaar heeft die « Gids » den weg werkelijk gewezen aan diegenen, die zich door hem lieten geleiden; anders zou hij
het nu niet opnieuw moeten doen.
Maar Hollandsche en Belgische toestanden zijn niet identisch. Op het programma van onze inrichtingen voor middelbaar onderwijs (colleges. athenaea,
middelbare en normaalscholen) komen werken als de Reinaert, de Spaansche Brabander, Huygens' Zeestraat, Queriodo's Menschenwee en Pallieter om van andere
te zwijgen — niet voor. Rijpma's boekjes zullen dus hier het publiek niet vinden
dat er daar op wacht; doch zij zullen wel dienstig zijn aan leeraren bij hun
onderwijs — en ook wel aan anderen, die zich interesseenen voor de studie van
de Nederlandsche letterkunde.

C. L.

(i) - Uit den aard der zaak vloeit voort, dat op verschillende plaatsen verschil van meening mogelijk is. Ook kan de eene hier (b. v. bij het gefalgeert
van vs. 26) een aanteekening wenschelijk achten, waar de andere ze voor overbodig houdt. — In vs. 7o zou ik liever lezen doent' (= gedoente) en in vs. 224
is door 't ou in staet mij niet duidelijk ; lees 't nou wellicht (?). Op een vorm
als ensicht (vs. 501) had ook mogen gewezen worden, enz,
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Onder redactie van Joh. Vorrink verschijnt, bij de Uitgeversmaatschappij
A. W. Sijthoff, te Leiden, een « reeks artistieke handboeken » met den gemeenschappelijken titel van Nederlandsche Kunst. — De Amsterdamsche hoogleeraar
Dr J. Prinsen opende de reeks met zijn leerrijke verhandeling : De oude en de
nieuwe historische Roman in Nederland, een herdruk van een reeks artikelen in
de « Gids »; daarop volgde Dr. J. VAN GINNEKEN met zijn allerbelangrijkete psychologische studie : Gelaat, gebaar en klankexpressie (r), evenzoo een herdruk
van tijdschriftartikelen. in de « Studiën » verschenen. Het derde stuk, JoH. VORRINK », Het minnedicht in de ceventiende eeuw, bracht een historisch overzicht
met talrijke en wel gekozen proeven.
Het laatste nummer, dat wij onlangs ontvingen, is nogmaals een reeks artikelen, die J. Koopmans schreef voor het vroegere tijdschrijft « Taal en letteren »
en die hij nu bijeengroepeert onder den titel van Middelnederlandsche romans.
Van de zes ridderromans, die hij behandelt, behooren vier tot den Keltischen of
Britschen kring; de twee overige zijn de « Karel ende Elegast . en de « Roman
van Alexander ». — Het is er den schrijver natuurlijk niet om te doen den inhoud van die romans na te vertellen ; wat hij doet uitkomen is hun aard, hun
kultureel belang, hun beteekenis als weerspiegeling van den feodalen en middeleeuwsch-christelijken geest. Een scherpen blik heeft de onderzoeker; hier en daar
echter ziet hij soms zaken, die er in werkelijkheid niet zijn, maar hem door zijn
fantasie worden voorgetooverd.

C. L.
Het is nu omstreeks dertig jaar geleden, dat Dr. R. KOLLEWIJN met zijn
spellingshervormingsvoorstellen optrad en nog is het pleit niet beslist. Maar in
den laatsten tijd werd in Nederland een Staatscommissie benoemd, die tot taak
kreeg te onderzoeken welke wijzigingen in de officiëele schrijfwijze dienen aangebracht — een bewijs dat toch eindelijk van ambtelijke zijde de noodzakelijkheid
van sommige vereenvoudigingen wordt erkend. Naar aanleiding daarvan schreef
Prof. Dr. C. G. N. De Vooys een brochure : De oplossing van het spellingvraagstuk. Open Brief aan Z. Exc. de Minister van Onderwijs (Groningen,
J. B Wolters, Iglo, 16 blz.), waarin hij duidelijk aantoont, dat het eenvoudig aannemen van de ongewijzigde spelling-Kollewijn al niet veel meer ergernis zal wekken,
bij de tegenstanders van alle vereenvoudiging, dan de door die commissie voorgestelde « bemiddelingsspelling »; dat men bijgevolg niet bang moet zijn radikaal
te werk te gaan; het verzet zal wel krachtig zijn in het begin, maar zeer spoedig
afnemen.
Het is te hopen, dat Prof. DE Voovs ' brochure talrijke lezers in België
verwerve en ze allemaal brenge tot een gezond en klaar inzicht. Het aannemen
van de vereenvoudigde spelling zou de beste dienst wezen, dien men, zelfs op
dit oogenblik, aan het Nederlandsch in België zou kunnen bewijzen — ondanks
al het geschreeuw, dat daarbij zou opgaan van alle soort van vijanden en van
.... onbevoegden.
C. L.

Oorkonden over Vondel en zijn Kring, met portretten en fac-simile's verzameld en uitgegeven door J. M. F. Sterck. — N. V. Uitgevers-maatschappij.
voorheen Paul Brand, Bussum, 1918.
De titel is al te bescheiden. De oorkonden zelf, die achteraan worden afgedrukt, van blz. 3o1 tot 343, met een uitvoerig register op de aangehaalde akten,
(I) Hierover verschijnt in een volgende aflevering een recensie (N. v. d. R,).
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die loopen van 1597 tot 1704, en een merkwaardige Genealogie der verschillende
Vondel- en De Wolff generaties, dwingen eerbied af voor den onverdroten speurzin van den schrijver, maar het boek bevat heel wat meer. Vooreerst aan illustratie : VONDEL ' S portret, in zijn ouden dag, teekening van PH. KONINCK, en aan
REMBRANDT toegeschreven, en een overvloed van fac-simile's, handteekeningen,
portretten, enz.; die ons een rechtstreekschen kijk geven op personen en toestanden. Vooral valt te roemen de nauwgezetheid, en de uitgebreide kennis van den
H. STERCK, wanneer hij, steunend op de dorre gegevens der notarisakten, en aanduidingen en zinspelingen van allerlei aard, verkeerde opvattingen uit den weg
ruimt, en telkens verrassende uitkomsten over VONDEL ' S lief en leed, over zijn betrekkingen, over zijn verhouding tot ouders, familieleden en vrienden, over zijn
bekeering en zijn ouden dag, kan mededeelen Hoe komt het toch dat VONDEL
zijn eigen moeder nooit bezongen heeft? Hoe verkeerd stellen we ons nog meestal
VONDEL ' S « kousenhandel » voor. Hoe belangrijk de mededeelingen over de vrome
en geestige TESSELSCHADE, over VONDEL en REMBRANDT, over VONDEL ' S lichtzinnigen
zoon; — doch het heele werk is, bladzij voor bladzij, zulk een goudmijn voor
den VONDEL-vereerder, dat het niet aangaat een ontleding van het werk zelfs te
beproeven. Aan de hand der dorre oorkonden weet de heer STERCK ons in VONDEL'S
tijd te verplaatsen, zoo levendig en zoo boeiend, en hij blijkt een kennis van
dien tijd te bezitten zoo verbazend uitgebreid, dat zijn bundel hem volop recht
geeft op een eereplaats onder de Vondelkenners.
L. ScH.

Gedenkboek der Feesten gegeven in 1920 te Antwerpen en te Tours
ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaring van Chr. Plantin's
geboorte. (Uitgave van het Museum Plantin-Moretus.)
Op grootsche wijze vierde Antwerpen in Augustus 11. de 400s te verjaardag
van Plantin's geboorte en het was een gelukkige gedachte, de gebeurtenissen
dier dagen voor ons en voor het nageslacht in een Gedenkboek vast te leggen.
Noemde Pater Kruitwagen reeds in zijne rede het programma der Plantinfeesten te Antwerpen « geheel in overeenstemming met het karakter van Plantin,
eene sobere combinatie van Wetenschap en Kunst », door dit gedenkboek — de
trouwe weergave van het te dier gelegenheid gesproken woord — worden wij ten
stelligst overtuigd van de waarheid dier woorden. En werkelijk ook nu is het een
genot te lezen, hoe de wetenschappelijke wereld hulde bracht aan de nagedachtenis van onzen grooten landgenoot en hoe binnen- en buitenlandsche geleerden,
tijd, plaats, omgeving, vrienden en medewerkers van den grooten drukker belichtten en alzoo een beeld ontwierpen van den man, die als lijfspreuk voerde : « Labore et Constantia ».
Een gedenkboek houdt de gedachtenis aan personen en gebeurtenissen levendig en een volk is groot, dat zijn groote mannen eert.
L. B.

Kr. Nyrop. Kongruenz i Fransk. Festskrift udgivet af Kóbenhavns Universitet
i anledning af hans Majestaet Kongens Feidselsdag, 26. September 1917 Kóbenhavn. Trykt i Universitetsbogtrykkeriet (J. H. Schulz a/s), 1917. 139 pp.
in 8°.
Le maitre de Copenhague, qui nous doit toujours le cinquième volume de
sa Grammaire historique de la langue frat'7caise, semble vouloir calmer la légi-
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time impatience des romanistes en leur offrant, dans ce Festskrift, comme une
« étude » préliminaire avant de leur soumettre son « tableau » définitif et complet
de la syntaxe franyaise. ll y traite de l'accord en francais, et cela avec 1'information, la sureté et la clarté qui lui sont habituelles. A feuilleter ces pages, on
se rend compte de la complexité et de l'étendue de cette partie de la syntaxe,
et si alors on se reporte A ce que nous apprennent de la question de l'accord
les NOËL et CHAPSAL et autres LARIVE et FLEURY, on est forcé de se dire bien
que le Francais se dise un peuple de Grammairiens, que la syntaxe en général
et l'accord en particulier n'est pas du tout ce qu'un vain peuple en pense Sans
parler des explications a cóté, qui sont monnaie courante dans les grammaires
francaises de France — et aussi de chez nous, — qui se rappelle seulement y avoir
vu cités des cas de « désaccord » comme les suivants pourtant si fréquents chez
les écrivains contemporains : Vers les minwit, sur les une heures (DE CAILLAVET
et DE FLERS). Maitre es prose fr-ancaise (MAXIME DU CAMP). AvOnS nous été raisonnable, demanda-t-il a sa fille. Cette place ou ion revient comme au refuge,
quand la vie nous a blessé (A. DAUDET) On n'est pas toujours belle. On peut
être rivaux et rester amis. J'ai été calme, très calme; je la suis encore ce anatin
(P. BOURGET). Its lie se couchaient qu'a onTe heures, chacun dans leur lit (CHARLES-LOUIS PHILIPPE). Elle a l'air fie quelqu'un qui couverait une grande maladie
(M. DONNAY). On la devinait bonne anénagère et reine pourtant, dans sa robe de
travail, avec sa taille élancée, son visage long de fille de roi, telle qu'il en passe
au fond des lêgendes (ZOLA). Ses lèvres se gonflaient, tels de dues bourgeons prêts
a fleurir. Un accueil des plus amical. A midi precises. A quoi bon cette guerre?
Elles se so p t trouvées settle a settle. Les époux étaient seul a seule (RABUSSON).
Je voelais vous parler settle a seal (ZoLA). Chile-ci se tenait coi. Midi sonnèrent.
Un grand nombre tombent en ruine (A. LICHTENBERGER). C'est toi même qui l'a
déclaré (RICHEPIN). Ce fait moi qui la mit dans la main de l'hoannae (P. MARGUERITTE). Je t'écoute! je n'oserais pas voos avouer le chiffre .... Vous me gronderie; (BERNSTEIN). Vows croye; peut etre que je lis l'autre? Et ta steur (COUR
-TELIN).tc,e
Tout en rendant hommage au zèle et A la compétence de M. NYROP; les
partisans des méthodes nouvelles en fait de grammaire lui ont pourtant reproché
d'être resté enlisé dans ce qu'ils appollent les bas-fonds du positivisme, d'avoir
renoncé A traiter son sujet Tun point de vue unitaire et de n'offrir par le fait,
plutót qu'un travail définitif, qu'un amoncellement de matériaux, complets et bien
ordonnés it est vrai, mais amenés seulement à pied d'oeuvre On a fait aussi un
grief á l'auteur, d'avoir persisté A s'en tenir, dans le plan de son enquête, á la
classification traditionnelle des « parties du discours ». En effet, son étude
comporte, outre une bibliographie et une introduction générale, les cinq chapitres
suivants : I. L'article, le pronom, le nom de nombre (p. 20 . 42). 2 Le substantif,
l'adjectif (p. 43-84). 3. Le sujet et le verbe : nombre du verbe (p. 85-117).
"4. Le sujet et le verbe : personne du verbe (p. 118-128). Puls un appendice
et deux registres, l'un relatif aux sujets traités, l'autre aux expressions étudiées, terminent l'ouvrage. Un reproche identique a étè fait à la Syntaxe
historique du francai
de M. SNEYDERS DE VOGEL, récemment parue, et j'avouue
franais
c
pour ma part, je me console volontiers, pour ne pas dire plus, de ce
que M. NYROP se soit encore entêté sur ce point ; car, si dans ces derniers
temps des disciples de TOBLER, comme MM K. VOSSLER, L. SPITZER, E. LERCH
et E LORCK, ont ptt traiter au point de vue psychologique certaines parties de
la Syntaxe (Cfr. Die Verwendung des Romanischen Futurums et Die Bedeutung der
Modi ins France schen, de E. LERCH) et si M. J. HAAS a pu même nous doter
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déjà d'une intéressante syntaxe franyaise complete concue d'après les idées nouvelles, it nous semble pourtant que le temps n'est pas encore venu pour adopter
les points de vue nouveaux dans un livre avant tout didactique Car eest bien
la destination de l'ouvrage de M. NYROP : c'est un ouvrage éminemment classique, un inventaire documeAté et raisonné du travail fourni au cours des cinquante années écoulées par les premiers pionniers de la philologie romane. S'il
est vrai, que depuis quelque temps une période nouvelle a commence pour celleci, si des recherches entreprises par toute une équipe de forces jeunes et ardentes
dans des directions nouvelles et avec des méthodes inusitées jusqu'ici — telles
les études de géographie linguistique pour ce qui concerne la phonétique et l'étymologie, les études psychologiques pour ce qui regarde la syntaxe — ont conduit
déjà à des résultats appréciables et ont même fait mainte brèche dans ce que
leurs patrons appellent avec un certain dédain la vieille forteresse de la grammaire formaliste et abstraite, ces résultats ne sont cependant pas suffisamment
complets ni surtout assez définitifs pour que dans un ouvrage destine à l'enseignement it faille en tenir un compte preponderant ou exclusif. Un jour viendra
— espérons que ce sera bientót — oii les theories nouvelles suffisamment étayées
remplaceront les anciennes. Ce jour là, M. NYROP - ou un autre -- refera sa
grammaire historique, et quand paraitra cette nouvelle grammaire, alors l'ancienne
dont nous attendons toujours l'achèvement pour pouvoir juger du travail accompli
depuis les débuts de la philologie romane jusqu'à ce jour, méritera encore d'être
consultée pour mesurer l'étendue du chemin parcouru depuis l'époque de sa
publication.
EUGÈNE ULRIX.

Dr. Jac. van Ginneken, S. J., Handboek der Nederlandsche Taal. Deel II.
De sociologische structuur II. Met medewerking van W. Kea, S. J. VIII542 pp. Nijmegen 1914. L. C. G. Malmberg.
Eindelijk is het mogelijk geworden onze lezers nader kennis te laten maken
met het tweede deel van Van Ginneken's reusachtig handboek. Het verscheen in
November 191 4 , dus betrekkelijk heel gauw na het eerste en behandelt de vaktalen in de ruimste beteekenis van het woord.
Het indeelingsprincipe dat schr. heeft geleid bij het verwerken zijner ontzaglijke stof, wordt pas in het VI e hfdst. uiteengezet; eenige vaktalen, tot verschillende soorten behoorend, worden eerst uitvoering behandeld in hfdst. I-V om
de lezers een eersten kijk te geven in de structuur der taalkringen.
De grenzen tusschen de verschillende groepen waren niet altijd gemakkelijk
te trekken. De eigenlijke vaktalen worden ingedeeld in hoogere en lagere vaktalen ; de andere groeptalen noemt schr. bezigheidstalen, hiervan vormen de liefhebberij- of ontspanningstalen een ondergroep (b. v. de jagerstaal); een tweede ondergroep bestaat uit de zoogen. tendenztalen (b. v. de Jodentaal). Deze tendenzen
hebben niet alle hetzelfde belang : sommige zijn voorbijgaande stroomingen (stroomingtalen), andere zijn echte beddingen geworden (beddingtalen); tot de eerste
behoort b. v. het Zionisme, de Vegetariërsbeweging, en dgl., tot de laatste het
Jodendom, het Katholicisme, het Protestantisme, enz. Een der interessantste vaktalen is het Bargoensch, waarover nog zoo weinig wetenschappelijke lectuur bestaat. Om de dieventaal te begrijpen was het echter noodig de jodentaal te onderzoeken.
Het eerste hfdst. behandelt dan uitvoerig (102 pp.) de Joodsche inwijkingen
in Nederland en de vorming van het moderne Joodsche volkskarakter,
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Voor de geschiedenis van het Joden Nederlandsch heeft de onvermoeibare
schrijver een ontzaglijke hoeveelheid materiaal bijeengebracht aan teksten en woordenlijsten. Daarna komt het Bargoensch aan de beurt : van deze uitstervende taal
is het noodig het weinige te redden, dat in onze achterbuurten en in sommige
dorpen nog blijft voortleven. In hoever het Bargoensch nog een werkelijke geheimtaal is, kan niet altijd goed uitgemaakt worden. In sommige streken, b v.
in Zuid-Limburg heeft deze taal zulken invloed op de jongenstaal uitgeoefend,
dat vele der woorden niet meer als Bargoensch kunnen beschouwd worden. De
volgende woorden van V. G 's lijst (p. 109 vgg.) zijn in Belgisch Zuid-Limburg
niet meer te rekenen tot de boeven- maar tot de jongenstaal, die de brug vormt
van het Bargoensch naar het burgerdialect (i) : d « oude, vader of moeder », bal
«frank» (een woord aan de Fransche studententaal der Belgische universiteiten ontleend
une balle ») (2), de bie jallen « wegloopen », bink « maat buis « beschonken »,
buren, buirer « drinken, drinker », flikken « lappen » foggelen « bevruchten (v. d.
haan) », gie2e « meisje », kwant « schoon », poen « geld », schoeppen « stelen »,tet « borst », tèterik « hoofd », trafakken « werken ». Andere woorden derzelfde
lijst behooren zelfs niet eens tot de specifieke straatjongenstaal, maar tot het algemeen gangbare burgerdialect, b. v. achteriveits « achterwaarts », anderrest « het
overige », bol « geleerd man », in Tijn botten slaan « opeten », fietsen, fletser,
fletserij « vleien, enz. », freiten « vreten », leep « doortrapt » loensch « scheel »,
poen « zoen », ritsen « wegloepen », sjachelen « ruilen », troef krijgen « een pak
slaag krijgen ».
Alhoewel het altijd niet gemakkelijk is vaste grenzen te trekken, meenen we
dat de zegsman van V. G. hier meer dan eens den bal heeft misgeslagen, en als
Bargoensch opgeeft wat nooit tot het Bargoensch heeft behoord. Maar met het
karige materiaal, waarover we totnogtoe beschikken, valt er niet aan te denken
den invloed van de boeventaal op onze dialecten te bestudeeren. Ook hier is er
nog oneindig veel te doen.
Dat in een werk over Nederlandsche groeptalen, de handelstaal eene voorname plaats inneemt, zal niemand verwonderen. Zij komt in het III e Hfdst.
(p. 145-216) uitvoerig ter sprake. Het eerste deel is een interessant overzicht van
de geschiedenis van den Nederlandschen koopmansstand : dit was noodzakelijk
om de samenstelling van den internationalen woordenschat der kooplieden te begrijpen, Verder worden eenige handelsbrieven ontleed en eindelijk komt de advertentietaal in haar verschillende schakeeringen : van de scherpzinnigste reclame
tot de marktwelsprekendheid en de straatroepen. Voor eene behandeling der handelreizigerstaal heeft schr. geen materiaal kunnen bijeenkrijgen. Dat deze menschen
buiten hun koopwaren ook nog hunne taalproducten aan den man brengen lijdt
geen twijfel; zoowel in Holland als in Vlaanderen is dit het geval, maar de uitslag is niet dezelfde : hier brengen de zoogen. « vojezjeurs » uit Brussel hun
Belgisch-Fransch of hun Marollen-Vlaamsch naar de Vlaamsche provinciën, in het
Noorden zijn zij de propagandisten voor het algemeen beschaafd.

(I) Zooals in N.-Nederland de jongenstaal « de allervoornaamste kring is,
waardoor de boeventaal zich baanbreekt naar het beschaafde Nederlandsch ». (V.
G., p 142). Wij schrijven de woorden over in den door V. G. opgegeven vorm,
dus niet phonetisch
(2) Een Vlaamsche studententaal bestaat totnogtoe niet; te Leuven zijn
woorden als fuiven, college loopen, druipen, groen zoo goed als onbekend.
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Na de behandeling der ouderwetsche en vaak onverstaanbare rechtstaal en
de schilderachtige jagerstaal, rechtvaardigt schr. zijn indeeling op de hierboven
besproken wijze.
Dé tweede helft van dit deel behandelt de lagere vaktalen : hier is door
het invoeren der machines reeds veel verloren gegaan. Schr. geeft de bibliographie op voor niet minder dan 70 vaktalen, enkele heeft hij min of meer uitvoerig
kunnen bespreken. De belangrijkste groep van alle, de taal van de landbouwers,
hoopt hij in een volgend deel afzonderlijk te behandelen.
Bij deze lagere vaktalen sluiten zich ' nog aan de socialistische arbeiderstaal en de kazernetaal : twee groepen waar « l'áme de la foule » op den voorgrond treedt.
Het laatste hoofdstuk bevat een uitvoerige behandeling van de zeemanstaal.
Hier heeft Nederland, zooals te verwachten was, een groot aantal woorden aan
vreemde talen geleverd.
Schr. belooft ons voor het derde deel de « aangekondigde synthese van
locale, familiale en sociale taalgroepen in het Algemeen-Beschaafd Nederlandsch ^,.
Zal hij ooit het vervolg van dit reuzenwerk kunnen leveren? In dezen crisistijd
moeten wij het betwijfelen.
Bij het lezen van deze eerste twee deelen van dit rijke Handboek rijst meer
dan eens de vraag : is de publicatie van dit materiaal niet voorbarig? Schr.
heeft, zoowel in dit deel als in het eerste, bronnen gebruikt, waarvan het gehalte zeer verschillend is. In vele gevallen stonden hem woordenlijsten ter beschikking, opgesteld door liefhebbers zonder critisch-wetenschappelijken zin. Waar
echter nog zooveel voerstudie ontbrak, kon hij niet anders te werk gaan : hij
heeft toch deze ontzaglijke massa geordend en zijn boek toont door zijn onvermijdelijke leemten hoeveel er nog van de beoefenaars der Nederlandsche taalstudie
wordt verwacht en hoe dringend de nood is Hierdoor werkt V. G.'s boek buitengewoon « anregend » en zoo zal ook wel het hoofddoel van dezen reuzenarbeid
bereikt zijn. Ook is het van groot nut de bibliographische gegevens voor ieder
onderdeel eens samen te vinden. Maar niet alleen voor deze gave van zijn onvermoeibaren geest moeten we dezen geleerde dankbaar zijn ; ook voor de warme
belangstelling die hij gevoelt voor ons, Vlamingen. Vlaanderen heeft totnogtoe
maar weinig bijgedragen tot den opbouw van de moderne Nederlandsche taal en
tot dien der beschaafde Nederlandsche taal zoo goed als niets. Op het gebied der
vaktalen kunnen we alleen wijzen op de Vlaamsche bijdragen tot de rechtstaal;
de andere Vlaamsche elementen zijn kenmerkend voor de taaltoestanden in Vlaanderen : Bargoensch, straatroepen, lagere vaktalen, onverstaanbare officidele legertaal, en dgl. Dat ook Vlaanderen weldra aan het Groot-Nederlandsche cultuurleven
een aanzienlijker aandeel zal nemen, daarop wijzen thans blijde voorteekenen.

L.

GR.

A. Meillet, Introduction a l'étude comparative des langues indo-européennes, 4e Ed. revue et corrigée. Paris, Hachette, 1915.
-- , Caractères généraux des langues germaniques Paris, Hachette, 1915.
De geleerde Parijsche professor heeft door de oorlogsgebeurtenissen niets
van zijn werklust verloren.
Nauwelijks was in 1913 zijn « Apercu d'urze lristoire de la langue grecque » (1)

(1) Hiervan kwam dit jaar reeds een nieuwe druk uit.
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verschenen, of hij begon aan een « Gram^naire du vieux perse, die in 1915 het
licht zag ; tegelijk hiermede liet hij zijn Introduction herdrukken. Het is overbodig
dit meesterlijke handboek hier nogmaals uitvoerig te bespreken : eene recensie
van den 3 en druk verscheen in dit tijdschrift (XI. 135) Deze 4 e druk is zoo snel
na den vorigen noodzakelijk geworden, dat er geen reden bestond diepgaande wijzigingen aan inhoud of vorm toe te brengen. Enkel de bibliographie is bijgewerkt
tot in 1915 : deze lijst had natuurlijk nog heel wat kunnen verlengd worden ;
maar in deze beperking- ligt nu een groot voordeel voor de aankomende taalkundigen, die in lange bibliographieën verloren loopen.
Opzettelijk hebben we zijn werk over den ontwikkelingsgang van de Germaansche talen tegelijk met zijn Introduction vermeld : beide zijn naar dezelfde
oorspronkelijke methode bewerkt. MEILLET schetst ons de groote lijnen van de
taalontwikkeling : zijn synthetische blik overziet het gansche gebied en in de
massa kleine taalfeiten toont hij ons de werking van de voor iedere taalgroep
kenmerkende eeuwenoude tendenzen.
Na een uitvoerige inleiding over de verschillende Germaansche dialecten
en hunne onderlinge differentiëering, komt de beschrijving der hoofdzaken uit
de klankleer : Germaansche en Hoogduitsche klankverschuiving, de wet van
Verner, het vocalisme Het mechanisme der twee klankverschuivingen wordt met
een merkwaardige helderheid uiteengezet. Vóór de behandeling van den auslaut,
wordt hier het hoofdstuk over het Germaansch intensiteitsaccent ingeschoven en
er op gewezen hoe dit zich heeft ontwikkeld van af het Bijbelgotisch, waar we
zijn bestaan nauwelijks kunnen vermoeden, tot het Nieuwengelsch, waar het alles
om zich heeft verslonden. Hier in Belgie, waar Germaansch en Romaansch taalgebied aan elkaar grenzen en waar velen met hun Vlaamsch taalgevoel Fransch
leeren, is het waarnemen van dit kenmerkend Germaansch accent zoo leerrijk.
Hoeveel Vlamingen komen er nooit toe de intensiteit juist te verdeelen op Fr.
woorden als raison, maison? De omgekeerde moeilijkheid hebben natuurlijk ook
de Walen, bij het leeren van het Nederlandsch en nog in veel grootere mate van
het Engelsch. Deze taal heeft vooral de woorden van Franschen of Latijnschen
oorsprong op treffende wijze vervormd, en zoo kost het een Waal of een Franschman ontzaglijke zelfoverwinning om tot een goede uitspraak te komen van woorden
als Eng. conditional, physical, enz. Van de moeilijkheden, die de vreemde zinsmelodie meebrengt voor Germaansch- resp. Romaanschvoelenden willen we niet
eens gewagen. Met recht legt dus MEILLET groot gewicht op dit specifiek Germaansch verschijnsel.
Het tweede deel van het boek behandelt de vormleer, en het derde geeft
een overzicht van den Indogermaanschen woordenschat in het Germaansch : Les
éléments indo-européens conservés; les éléments indo-européens transformés; les anciens emprunts.
Dit werk van MEILLET veronderstelt veel minder voorstudie dan de Introduction ; het vormt voor de studenten in de Germaansche philologie een ideale
voorbereiding tot het bewerken van de detailvoller en daarom moeilijker werken
van STREITBERG en BOER We kunnen het aan de beginnelingen dus warm aanbevelen : ook de aantrekkelijke, allesbehalve droogwetenschappelijke schrijfwijze
van MEILLET zal op de jongeren een uitstekenden indruk maken en voor het
behandelde onderwerp sympathie verwekken.

L
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J. M. Acket, Stijlstudie en stijloefening. Een leerboek met opgaven om mondeling of schriftelijk te beantwoorden. Haarlem, De Erven Bohn, 1918, 156 p.
Dit boek bevat een reeks van zes en twintig losse hoofdstukken over taal
en stijl; hier volgt de lijst der titels, die een denkbeeld van den rijken inhoud
zal geven : Woordenschat, Cliché's, Spreekwoorden, Volkshumor, Taalkringen,
Vlaamsch, Vreemde woorden, Barbarismen, Gevoelswaarde, Synoniemen, Tautologie, Pleonasme, Semantiek. Rijm, Maat en Rythme, Beeldspraak, Woordverklaring, Stijlfiguren, Aanschouwelijkheid, Zinsbouw, Symmetrie, Analogie, Contaminatie,
Volksetymolrgie, Leesteekens, Stijl.
We hebben eenige van deze titels gecursiveerd, om aan te toonen dat we
hier te doen hebben met een boek, waarin moderne taalbegrippen worden gehuldigd. We moeten den heer ACKET ermede gelukwenschen. dat hij niet geaarzeld
heeft ze in het middelbaar onderwijs binnen te brengen.
Ieder kapittel bestaat uit een klare uiteenzetting van de stof en eene reeks
zinnen of passages die door de leerlingen met oog op het behandelde moeten verklaard
of uitgewerkt worden. De schr. heeft ook een hfdst. aan het « Vlaamsch » gewijd :
door dit woord verstaat hij de schrijftaal van Zuid-Nederland. De zoogen. dialectischgekleurde taal der jongere Vlaamsche schrijvers is totnogtoe niet wetenschappelijk
onderzocht geworden : op de Hollanders en ook op sommige Vlamingen (b. v. Limburgers) maakt ze den indruk « sappig en frisch » te zijn, vol « dialectische woorden
en uitdrukkingen » (ACKET). Daar het niet zonder gevaar is met zulke algemeene
uitingen den staf te breken over taalfeiten, hebben we ons gewend tot Dr J. GRAULS,
die een aanzienlijk materiaal over deze taal (inz. die van STREUVELS) heeft verzameld. In Lenteleven (7 e druk, Veen, Amsterdam) heeft hij o. a. het volgende
opgeteekend : I e overdreven purisme (zooals ACKET terecht opmerkt) soms woordensmederij : uurwerk. geldbeugel, keurslijf, spoorhuis of baanhuis. wagenaai, rijtuig,
tog, terwijl de Zuidnederlandsche sPREEKtaal horloge, porte-monnaie, corset. statie,
koetsier, koets en trein gebruikt ; 20 oude genitieven : in 's pastors boombaard,
's bakkers hoorn in de spreektaal onbekend; 3 0 buigingsuitgangen als : eene luis,
-- hier ook eene; vormen als g ij lieden; in de spreektaal : een, gijlie; 4° zelfs
overdreven reactie tegen de spreektaalvormen, die monsters in het leven roept als
waagjes in plaats van -skes. Het besluit van Dr. J. GRAULS is : STREUVELS' taal
is « eene bonte mengeling van dialect, Noordnederlandsch, Vlaamsche boekentaal,
enz., waarin men te vergeefs principes zou zoeken ». We hebben hier dus te doen
met eene kunsttaal, die de schrijver voor zijn eigen gebruik heeft gevormd en
die sedert het eerste optreden van dien auteur heeft geevolueerd : dit blijkt uit
het gebruik der geslachten, dat zich nu veel meer dan vroeger bij De Vries en
Te Winkel aansluit. Het loont dus wel de moeite eens nauwkeurig na te gaan
uit welke elementen de taal der Zuidnederlandsche schrijvers is samengesteld ; de
taalontwikkeling maakt hier eene crisis door, ontstaan uit de abnormale verhouding van spreek- tot schrijftaal, d. i. het ontbreken van eene beschaafde spreektaal, waaruit een natuurlijke schrijftaal hare levenskracht kan putten. Het resultaat
is een compromis tusschen dialect en een stijve boekentaal (vaak een karikatuur
van de Noordnederlandsche schrijftaal). Wij, Vlamingen, zullen het dus niet te
betreuren hebben, wanneer de evolutie van ons kultuurleven onze taal dichter bij
het Noordnederlandsch zal brengen : de oorspronkelijkheid van de Vlaamsche
letterkunde zal daaraan niet ten offer gebracht worden. De Vlaamsche geest ligt
niet opgesloten in de taalliefhebberij, waarvan we hierboven eenige staaltjes meedeelden. Deze beschouwingen over dit eene korte hoofdstukje van het boek van
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den heer ACKET, kunnen ons gunstig oordeel over de vijf en twintig overige hoofdstukken ,niet wijzigen. De leeraars, die het Nederlandsch in de hoogste klassen
onderwijzen, zullen er uitstekend materiaal in vinden (i).
L. GR.

KRONIEK
Bij de uitgeversfirma Vromant en Ci e te Brussel verschijnt Lovanium,
1.
Série d'études scientifiques et littéraires, publiées par des professeurs de l'Université de Louvain. Dit zullen geen handboeken zijn, maar studies over afzonderlijke
vraagstukken, voor hoogere vulgarisatie vatbaar; ieder deel zal ongeveer 200 blz.
omvatten. De eerste deelen zullen zijn : L. Van der Essen, Une institution d'enseignement supérieur sous l'ancien regime ; H. de Dorlodot, Le Darwinisme;
A . Carnoy, Les Indo-Européens; F. Mayence, La Pensée religieuse dans la
Grèce ancienne. Bij gebleken belangstelling zullen er ook deeltjes in het Nederlandsch verschijnen (2).
De Nederlandsche Boekhandel geeft eene serie « Keurboeken voor
2.
Middelbaar en Normaal Onderwijs » uit. Als nr 1 is verschenen « Uit de Camera Obscura » met noten van J. M. Acket, voor Belgische scholen bewerkt door
Dr. C. De Baere en Dr. J. Verboven. (Fr. 4,5o). N r 2 zal een tweede deel van
de Camera bevatten Deel i zal hier besproken worden ; een aantal andere nrs
worden aangekondi d .
Bij de firma Champion te Parijs verschijnt sedert 1921 een nieuw drie3.
maandelijksch tijdschrift : Revue de littérature comparée, onder redactie van
P. Baldensperger en P. Hazard. De prijs is 4 o fr. per jaar. (Zie Inhoud van
Tijdschr.) Daarnaast verschijnt eene Bibliothèque de la Revue de Littérature comparée, die aan de abonnés der Revue tegen verminderden prijs wordt verkocht.
Het eerste deel is reeds verschenen : G. Cohen, Écrivains franyais en Hollande
dans la 1e moitié du XVIIe s., 760 p., 52 pl. hors texte, d'après des portraits
et des documents inédits.

4. De Stem is een nieuw tijdschrift, dat onder redactie van Dirk Coster
en Just Havelaar, bij de Firma Van Loghum-Slaterus en Visser te Arnhem het
licht ziet (Per jaar, 12 afl., fl. 22,5o). Ook Vlamingen zijn onder de medewerkers : in het Januari-nummer komt een mooi geillustreerd artikel voor van Prof.
D r A. Vermeylen over 13 de -eeuwsche Beeldhouwkunst,
Bij dezelfde uitgeefster verschijnt eene serie prachtuitgaven « De Pauwserie » : hierin een deeltje over « Voordrachtkunst » door den bekenden A. Vogel,
Het zal in een volgende aflev. besproken worden.
(i) Wij vestigen de aandacht van den Schr. op een paar kleinigheden :
p. 39 staat staatsieoverste in pl. van static- (N1. station); ook toonletter voor cornponist ken ik in het Zuidnl. niet, maar wel toondichter; p. 1 4 1 staat une malaise
générale in pl. v. un — général ; p 142 staat in n l' i 5 : Eng. limon voor lerrion;
in n r 22 op dezelfde bladz. staat nog een zetfoutje.
(2) De eerste twee deeltjes zijn pas verschenen.

KRONIEK

133

5.
Een smaakvolle reeks uitgaven ziet thans het licht bij de N. V. Uitgevers-Mij « De' Zonnebloem ». Onder de laatst verschenen nummers zijn voor
onze lezers interessant : 19-20. Adam in Ballingschap, met inl. en aánt. van
Drs. A. Saalborn; 23. Een Abel spel van Gloriant, met inl. en aant van R. J. Spitz;
25. Mariken van Nieumeghen, met inl. en aant. van M. A. P. C. Poelhekke Een
paar dezer Zonnebloem-boekjes zullen in ons tijdschrift worden besproken.
6.
De Erven F. Bohn te Haarlem zijn begonnen met een grootsch opgevatte « Volksuniversiteitsbibliotheek ». E:.kele deeltjes zijn reeds verschenen,
o a. Italië's letterkunde door Prof. Dr. J. J. Salverda de Grave. (Dit zal hier
door Prof. Dr. J. Persijn worden besproken.) Ook wordt een Nieuw-Grieksche
letterkunde in uitzicht gesteld. De boeken zijn in mooie blauwen linnenband gebonden. (Fl. 2,50 per deel).
7.
Een nieuwe « Pléiade ') is- aan den Antwerpschen hemel verschenen :
eene vereeniging « De Seven Sinjoren » werdt gesticht « met het doel fraai verzorgde uitgaven te bezorgen, met beperkte oplage, van zeldzame Nederlandsche
boeken op het gebied van letterkunde, kunst, folklore en geschiedenis » Vooral
uit de zoogen. vervalperiode der Vlaamsche Letterkunde zullen de uitgevers « onvermoede schatten aan het licht brengen ». De jaarlijksche bijdrage is 3o fr, voor
dertig vel druks of too fr. voor ex. op Van Gelder papier Worden voorbereid o.
a. Pater Poirters' Masker van de Wereldt en Ogiers' Werken. (Adres : Karel
Oomsstr., 5i, Antwerpen.)
Een belangrijke reeks taal en literairhistorische studies wordt aange8.
kondigd door den uitgever Kurt Schroeder te Bonn. Ze zal heeten « Rlleinische
Beitrage and Hiilfsbiicher zur germ. Philologie and Volkskunde » hrsg.
von Th. Frings, R. Messner u. J. Muller. Ook de Nederl. en Noorsche philologie zullen vertegenwoordigd zijn. Een deel is verschenen : R. Meissner, Die
Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur skaldischen Poesie (XII-437 S ) Worden
verder aangekondigd : Morant and Galie nach der Kbiner Handschrift hrsg. von
E. Kalisch; Konig Rother 1 eu hrsg. v. Th. Frings u. J. Kuhnt; Geschichte der
Urkundensprache des Herzogtums Geldern v. E. Tille, Eilhart von Oberg Triltrant I. Die alten Bruchstucke v. K. Wagner, Nibelungenstudien v. F. R. Schroder, Beitr. zur rheinischen Volkskunde v. J. Muller, Karel ende Elegast neu
hrsg. van Th. Frings and G. G. Kloeke, Karlmeinetstudien I. Studien zu K.
ende E. von Th. Frins, Id. II. Studien zu Morant and Galie von E. Kalisch,
Skaldisches Lesebuch in
' Glossar v. R. Meissner.

9. Taalatlassen. — De Butlleti de dialectologia catalana kondigt een
taalatlas van Catalonië aan. Ook Gilliéron publiceert « Supplements » op zijn
Atlas Linguistique. Reeds verschenen is : Tome I. 3o8 pp., 4 o c. (3 col.), Paris,
1921. Champion. ioo fr. Van Gilliéron's Pathologie el thérapeutique verbales wordt
het 4e deel aangekondigd.
10. Engelsche vacantieleergangen voor vreemdelingen. — Prof. Ripman richt als naar gewoonte in den Zomer een Holiday Course for Foreigners
in (23 Juli-18 Aug.). De lessen zullen gaan over Contemporary Drama (Wilkinson), Contemporary Fiction (Fuhrken), The History of London (Walker),
Sounds of Modern English, Recent Developments in English Education (Ripman).
(Daarenboven talrijke Classes in Reading and Conversation.) In het « Souvenir »
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voor 1920 wordt een leerrijke en voor ons land beschamende statistiek medegedeeld over het bijwonen der leergangen van 1904 tot 1920. De verschillende
landen hebben geleverd : Duitschland 918 leerlingen, Zweden 376, Denemarken
278, Frankrijk 268, Noorwegen 263, Holland 211, Oostenrijk 207, Zwitserland
15o, Rusland 99, Hongarijé 85, Italië 85, Finland 73, België 21, Rumenië io,
Japan 9, Chili 6, enz. België komt dus een heel eindje na Finland aangesukkeld : men vergelijke hiermede de cijfers voor Zwitserland, Holland en de Scandinaafsche landen : vele onzer leeraars schijnen niet zeer .... weetgierig te zijn.
De wisselkoers heeft op deze cijfers geen ijlvloed gehad : voor de laatste twee
jaren waren er resp. 2 en 4 Belgen en voor 1904 tot 1913 samen slechts 15.
Nadere inlichtingen over deze Holy Courses verstrekt The University Extenson
Registrar, University of London, Londen, S. W. 7 (Fee 5).
Prof. Ripman heeft in 1919 een nieuwen druk in het licht gezonden van
de boekjes, die hij hij deze lessen gebruikt : The Sounds of Spoken English
en Specimens of English (Dent, London. 2/3 ieder, in één band 4/). Nu het
onderwijs in de Engelsche taal in ons M. 0. eene groote uitbreiding heeft gekregen, is dit het aangewezen handboekje voor de jonge leeraars, die hunne uitspraak moeten verbeteren of zelfs maar onderhouden. We zullen het in een
volgende aflevering nader bespreken.
Ook M. Daniel Jones richt dit jaar weer zijn Vacation Course in Spoken
English for Foreigners in. Deze lessen zijn voor degenen, die gedurende een
veertiental dagen (3-16 Aug.) aan intensieve uitspraakgymnastiek wenschen te
doen. De lessen bestaan uit : 1. Twelve Lectures on English Phonetics (D. Jones
en Miss Armstrong); 3. Daily Ear-Training Exercises (Miss Armstrong); 3 Daily
Practical Classes : Pronunciation Exercict s en Fluency Practice, — Vooral de
Ear-Training Exercices moeten uitstekende resultaten opleveren : degenen die ze
bijgewoond hebben, spreken er met veel lof over. Deze oefeningen bestaan hierin
dat zinledige klankenreeksen met altijd toenemende moeilijkheid gedicteerd worden
en door den hoorder phonetisch opgeschreven worden. Buiten dezen « Main
Course (Fee L. 3. 3 s. o d.) worden nog een « Afternoon Course » gehouden over
Methods of Learning English en een « Continuation Course » (voortzetting van
Ear-Training, Pronunciation Exercices en Fluency Practice) (Fee L. I. I s. o d.
voor ieder dezer « Supplementary Courses »). Men wende zich tot Walter W. Seton, M. A , D. Lit., F. S. A., Secretary Vacation Course, University College,
W. C. i.
Mr. D. Jones heeft voor de leeraars, die wat meer dan een elementaire
kennis der uitspraak wenschen te verkrijgen en ook in de eenvoudigste phonetische experimenteermiddelen belang stellen een « Outlinie of English Phonetics » samengesteld (Leipzig, 1918, Teubner). Het boek was grootendeels in Juli
191 4 afgedrukt, maar kon natuurlijk slechts na den wapenstilstand worden uitgegeven. Het is klaar, zooals alles wat Jones schrijft, en in wetenschappelijk opzicht onberispelijk. De ruimte ontbreekt in deze aflevering om eene recensie er
van op te nemen : we bespreken het uitvoerig een volgende maal, tegelijk- met
zijn « English Pronouncing Dictionary » (London, 1916, Dent, 7/6). Dit uitstekende uitspraakwoordenboek is voor iederen leeraar in het Engelsch de onontbeerlijke vraagbaak geworden en verdient hier in breeden kring verspreid te worden.

I1. The Abolition of Spelling. -- Met dezen revolutionairen ondertitel
versierd, gaat het jongste boek van Mr. W. Perret, Lecturer on Phonetics at
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University College de wereld in (i). We moeten ons ditmaal tevreden stellen met de
aandacht van de lezers te vestigen op de gezonde denkbeelden over spelling en
uitspraak, die in dit boek worden vooruitgezet. De schrijver zou als « Spelling Reform »> een grootendeels phonetische spelling willen invoeren. We komen. hierop, en
op een paar andere merkwaardige studies (zie de titels in de lijst aan het slot dezer
aflev.) van dezen uiterst oorspronkelijk denkenden phoneticus uitvoerig terug. Uit
zijn Peetickay is veel te leeren, zelfs indien men over zijn nieuwe spelling niet
denkt als hij. Om zijn alphabet te populariseeren schrijft hij een « Competition »
uit : « I hereby offer five prizes of one guinea each for what I shall judge to
be the best transcriptions of the following passage from one of Landor's Imaginary Conversations in Peetickay writing reaching me — cao Messrs.. W. Heifer
a. Sons, Ltd., Cambridge, England — before Jan. 1, 1922, from anywhere. »
(Peetikay, p. 97). Daar deze pogingen uitgaan van een scherp waarnemend phoneticus en wetenschappelijk grondig onderlegd geleerde, begroeten wij ze hier met
de meeste sympathie. Daarenboven schrijft Mr Perret over de droogste onderwerpen in een stijl, tintelend van Engelschen humor : de lezer meent soms
J. K. Jerome of Mark Twain over phonetica te hooren praten. Het is o. i. ook
geen kleine verdienste de wetenschap aantrekkelijk te maken.
Op I Maart overleed te Antwerpen, op 71-jarigen leeftijd, de groote
12.
folklorist A. De Cock. Tot op den laatsten dag heeft hem zijn onvermoeibare
werklust bezield. Sedert 1918 was hij opnieuw begonnen te publiceeren : vele
zijner studien die in Volkskunde en elders verspreid lagen, had hij verzameld en
omgewerkt (zie Boekbeoordeelingen en de lijst Nieuwe Boeken). Ook had hij in
1920 de publicatie van « Volkskunde » voortgezet, in samenwerking met V. De
Meyere, M. Sabbe, E. H. Van Heurck en J Vercouillie (zie Inhoud van tijdschriften.
13.

Op 84-jarigen leeftijd is in 1920 de bekende anglist en phoneticus

Joh Storm overleden. Hij was prof. honor. aan de Universiteit te Christiania.
Twee onlangs begonnen serie-uitgaven van de ondernemende firma
14.
Sijthoff te Leiden verdienen hier vermeld te worden : I. Nederlandsche Kunst,
eene reeks artistieke handboeken onder redactie van Joh. Vorrink. De titels der
eerste vier deelen worden in een der bovenstaande recensies (p. 124) vermeld ;
sedertdien zijn n6g verschenen : 5. J. M. Acket, Verzamelde opstellen; 6. C. Veth,
De politieke Prent in Nederland ; 7. E. Visser, Het Nederlandsche Cabaret. —
II. Fransche Kunst, onder redactie van Dr. P. Valkhoif : hiervan zijn 15 deelen
verschenen; de laatste zijn : 13. E. Boulan, Figures du XVIIIe s.; 14. J. Havelaar, Auguste Rodin; 15. M. de Rouville, De Levenskunst van Vauvenargues.
Prof. Dr. E. Lommatsch (Berlijn) heeft in den laatsten tijd twee
15.
groote uitgaven ondernomen. Hij is door de Pruisische Academie belast geworden
met de publicatie van het groote Altfranzdsisches Wdrterbuch van Adolf
Tobler Dit zal in ongeveer 25 afleveringen volledig zijn; hiervan zijn er vijf
verschenen (Weidmann, Berlin). Daarenboven geeft hij samen met Dr. M. L. Wagner
eene verzameling Romanische Texte « Zum Gebrauch fur Vorlesungen und
Uebungen » uit. Als eerste Hefte zullen het licht zien : 1, Del Tumbeor Nostre
(I) De volledige titel is : Peetickay, An Essay Towards the Abolition of
Spelling. Cambridge. Heifer and Sons, 1920, 6 s.
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Dame; 2. J. du Bellay, La Deffence et Illustration de la Langue francoyse;
3. V. Hugo, La Préface de Cromwell; 4. Poema del Cid; 5. G. Boccacio, Vita
di Dante; 6. Le lai de Guingamor and Le Lai de Tydorel. Nog een 25-tal andere worden aangekondigd (Weidmann, Berlin).

16. Het 3 e Philologencongres te Gent gehouden op 18-19-20 Sept. werd
druk bezocht : wegens de tijdsomstandigheden moesten alle wetenschappelijke bijeenkomsten op één dag samengedrongen worden, hetgeen aan de grondigheid der
besprekingen niet ten goede kwam (Cfr. J. Mansion, Een nuchter woord over de
Wetenschappel ij ke Congressen in Dietsche Warande en Belfort, 1920, 278-28i).
Het 4 e Congres zal gehouden worden te Mechelen op 6-7-8 Augustus en
uit een circulaire van den Heer Alg. Secretaris blijkt, dat de meeste zorg besteed wordt aan de inrichting. Ook zullen er van het 4e Congres Handelingen
gedrukt worden, ten minste in verkorten vorm, hetgeen voor het 3 e ook niet mogelijk was.
L. GR.
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Beitr. zur Gesch. der d. Spr. u. Liter., XLV (1920), 1 : F. Holthausen,
Nordfriesische studien. — M. H. Jellinek, Zwei dichter des Reinaert? — Dez,
Zu Hartmanns lyrik. — Dez., Zu den pseudo-reinmarischen Gedichte. — Dez.,
Zur as. Genesis. — G. Hubener, Das Problem des Flexionsschwundes im Ags. —
E. Ochs, Die Heiligen u. die Seligen. — Dez., Ldrmstange. — A. Leitzmann,
Die Freidankcitate im Renner. — Dez., Zu den mnd. Sprichwórtersammlungen.
O. Behaghel, Deutsch. — Dez., Mischen. — Dez., Ein possessiver dativ. — Dez,,
Deutsche Prdposition mit lat. Casusform. — Dez., Eine Vorlage Boners. — J. Meier,
Zur dltesten deutschen Gaunerspr. — v. Grienberger, Sivitus. — W. Braune,
Gentilis. — P. Ortmayer, Zur deutung der abkurzung N. N. — 2 (1921) :
V. Moser, Zur Geschichte der nhd. Schriftsprache in Bern. — K. Zwierzina,
Steyrer Bruchstuck von Notkers Psalmenubersetzung. — Th. v. Grienberger, Ahd.
Texterkldrungen. — J. Loewenthal, Religionswissenschaftliche Parerga zur Germ.
Altertumskunde. — A. Bach, Die Schdrfung in der moselfr. Mda. von Arzbach
(Unterwesterwaldkreis). — R. Hiinnerkopf, Die Rothersage in der Thidreksage. -F. Holthausen, Etymologien. — K. Hentrich, Zum Vernerschen Gesetz. — E. Kiekers, Zum Nom. u. Acc. sg. der ia•stdmme im Altengl. — Dez., Zu altengl.
specan and and. spechan « sprechen ». — 3 : W. Steller, Der Leich Walthers v. d.
Vogelweide and sein Verhdltnis zum religiosen Leich. — Th. Grienberger, Ahd.
Texterkldrungen II. — F. Panzer, Ein rumdnisches Siegfriedmdrehen. — K. Zwierzina, Ampezzaner Bruchstucke von Wolframs Willehalm. -- E. Schwentner, Zur
Wortsippe dunkel im Germ. — F. Vogt, Zum Korenberger. — C. H. Diebel,
Ein eigentumliches Ordnungsprincip bei Horbert von Fritslar. — H. Naumann,
Der Grosse Eber.
Dietsche Warande en Belfort, XX (1920), 12 : J. Mansion, Een
nuchter woord over de wetenschappelijke Congressen. — XXI (1921), 1
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L. Grootaers, Hoe staat het met het wetenschappelijk onderzoek der Zuidnederlandsche dialecten. --- J. Persijn, Dante. -- A. Van Langendonck, liit het leven
van Prosper Van Langendonck. -- 2 : J. \ an Mierlo, Uit de geschiedenis van
onze Middeleeuwsche Letterkunde. -- Mevr. Logeman-V. d. Willigen, Het Finsche
Finland. — J. P. Schaepman, )v er Kuyper. -- 3 : M. E. Belpaire, Bij het
eeuwfeest van Jan Van. Beers. - -- K. Brants, Nederlandsche Rechts- en Bestuurstaal. — J. Van Mierlo, Uit de Geschiedenis onzer i\'Tiddeleeuwsche Letterkunde.
4 : J. Van Mierlo, Id. (Vervolg.)

Englische Studien, LIV (1921) 3 : A. E. H. Swaen, Contributions to
Old-English Lexicography..- W. Fischer, Zur Biographie Kaspar Heywoods. —
S. B. Liljegren, Zur Biographic Miltons. -- G. Hubener, Der Kaufmann Robinson Crusoe.
English Studies, III (1921), 1 : W. van Doorn, Vers Libre in Theory
and Practice. — E. Kruisin ,ga, Affective Sound-Changes. -- 2 : J. A. Falconer,
Sir Walther's Edinburgh. -- H. C'. Wyld, The Surrey Dialect in the .XIII th Century. — E. Kruising-a, Critical Contributions to English Syntax. VI IT. The Aspects of the Infinitive and Participle.
Germanisch-Romanische Monatschrift, IX (1921 ), 1-2 . A. Zauner,
Wilhelm Meyer-Lubke. -- W. v. Wartburg, Romanische Lexikographie seit 1912.
— K. Luick, Ueber die iietonung der franzosischen Lehnwórter im Mittelenglischen. ---- H. Schroder, Hyperkorrekte (umgekehtre) Schreib- rind Sprechformen,
besonders im Niederd. -- A. I,eitzmann, Heimat and Alter von Goethes anneblicher Josephdichtung. — A. Schirmer, Die deutsche Umgangssprache.
Indog. Forschungen, XXXVIII (1920), 3-4 : K. Brugmann (j-), Gleichklankvermeidung in der lautgesetzlichen Entwicklung and in der Wortbildung. —
E. Schwyzer, Erhaltender Einflusz nicht-idg. Sprachen auf die idg. Deklination?
- 0. F. Jiriczek, 'Fermis fur Media im Altengl. -- Dez., Nachtr. zu S. 203. —
R. Trautmann, Ahd. p wezo. « zu zweien ». -- G. Burchardi, Eine nd. Form, die
es gar nicht gibt ! — Der., « Halb sieben sein » —_ << betrunken sein ». — Dez.,
Nachtrage. -- K. Brugmann (t), Haplologisches im heutigen Rheinfrdnkischen.
F. Kieckers, Verschiedenes.
Jahr. d. Ver. f. nd. Sprachf., XLVI (1920) : F. Teichen, Beisteuer
II rum mud. Wdrterbueh. -- O. Weise, Beitráge zur nd. Wortbildung. — W. Seelmann, Grammatische Reimstudien an pseudo-Gerhard. — Dez., As. find mnd.
Diminutive. — G. 13ebermever, Murnerische Nachtmusik. — H. Klenz. u. W. Seelmann, Zur Brinkman-Forschung. — W. Seellnann, St. Laurentius, :Vind. Gedicht
des 13. Jahrh. — Kleine Mitteilungen.
Literaturbl. f. germ. u. rom. Philologie, XLII (1921), 1-2 : Busse,
Das Drama, Bd. I-Ill (\Vurzbach). -- Scherrer, Kamp u. Krieg im deutschen
Drama von Gottsched bis Kleist (Sulger-Gebing). — Theophrast von Hohenheim
genannt Paracelsus, Zehn theologische Abhandlungen. Hrsg. von W. Matthiesen
(Gtze). --- '1-'ornvall, Die beiden áltesten Drucke van Grimmelshausens « Simplicissimus » (Gtze). --- Luthers Briefe. Hrsg. von R. Buchwald (Wocke). --- Sucher,
Die Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu Gottingen (Zimmermann). -- Schon,
Geschichte der frankischen Mundartdich:_ung (Streuber). -- Dreher, Mundart von
Liggersdorf (Ochs). -- Schficking, Die Charakterprobleme bei Shakespeare (Ackermann). — Richter, Geschichte der englischen Romantik, II, i (Ackermann). -12
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Pauli, Enfant, garcn, fille dans les langues romanes (Spitzer). -- Vossler, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung (Herzog).- -- Spitzer, Ueber
einige \\ carter der Liebessprache (Herzog). — Franz, Zur gallorum. Syntax (Lerch).
- Rohlfs, Ager, Area, Atrium. Line Studie zur roman. Wortgeschichte (MeyerI iihke). - Foulché-Delbosc et Barran-Dihigo, Manuel de l'hispanisant (Pfandl).

Modern Philology, XVIII (1921), 8 : R. S. Forsythe, A Plantine Source
of The Merry Wives of Windsor. - G. R. Havens, The Abbé Le Blanc and
English Literature. -- E. P. Cross, « The Psalter of the Pig », an Irish Legend.
9 : 1V. F. Bryan, The Midland Present Plural Indicative Ending -e(n).
j. H. Hanford, The Arrangement and Dates of Milton's Sonnets. — T. P. Cross,
Alfred Tennyson as a Celticist. — Th. S. Graves, Some Allusions to Richard
Tarleton. - S. Moore, New Life-Records of Chaucer. Addendum. - - 10 : A. R. Hohlfeld, Pact and Wager in Goethe's Faust. - J. W. Scholl, The Cave Scene in
Die Familie Schrof`'enstein. - - Schoenemann, Friedrich Lienhards Literaturbetrachtung. --- 1V. Kurrelmeyer, Niflant, Plant. -- 11 : J. E. Shaw, « And the evening and the Morning were one I)ay ». -- K. Pietsch, The Madrid Manuscript
of the Spanisch Grail Fragments. II. — A. R. Nykl, Old Spanisch Gfrgonea.
F. A. G. Cowper, The New Manuscript of Pie et (;allcron.
Le Musk) beige (Bull. bibliogr. et pédag. XIX-XXIV), 910 :
F. Collard, L'admission au>. etudes universitaires.
- A . Willem, Quelc l ues considerations sur le baccalauréat francais.
Parti e hibliographique. — Chi oni que .

Museum, XXVIII (1920-21), 1 : Schopf, Die konsonantischen F ernwirkungen (Schrijnen). Van "I'ieghem, Ossian et l'Ossianisme dans la littérature
européenne au XVIII' siecle (Prinsen). — Kaakebeen en Ligthart, Reinaert de Vos
(^^Iiillei ). Documenten en Kleine teksten 3-4 (Tinbergen). - Deutsche 'I'exte des
Mittclalters, lid. XXX. Paradisus animo intelligentis (Frantzen). — Bartsch. Chrestomathie de l'ancien francais (de Boer). — Curtius, Die Wegbereiter des neuen
Frankreich (Gallas). - - 2 : Vorrink, Het Minnedicht in de XVI I' eeuw (Kalft).
I)e Roux, Pascal en Poitou et les Poitevins dans les Provinciales (Serrurier). -Schmidt, Geschichte der I)eutschen Stomme, II, 3 (Koch). — 3 : De Vooys en Valkhuff, Uit den « Nedcrduytschen Helicon (Foncke). — Pingaud, La Jeunesse de
Ch. Nodier. Les Philadelphes (Gallas). - - Schuiling, Italia irredenta (Hoogewerff).
- Havelaar, Auguste Rodin (Engelen). -- 4 : Poelhekke, Isaac da Costa (Zuideman). — Dez., J. A. Alberdink 'Tijm (Dez.). — Ziiber, Kind u. Kindheit bei
George Eliot (Falconer). Ordbog over det 1)anske Sprog, II (Logeman). -Besancon et Struik, Précis historique et anthologie de la littérature francaise, I
(Riemens). -- 5 : Fitz-Hugh, The Indoeuropean Superstiess and the Evolution
of Verse (F. Muller, Jzn). -- Van 'I'ieghem, Ossian en France (Mulder). - Wille,
Marnix' Byencorf (Eekhoff). -- Delahay, Verlaine (Gallas). -- 7 : Koopmans, Middelnederlandsche romans (Prinsen). -- Hoogewerff, Joannes Stalpart v. d. Wielen
(Sterck). - Radler, Benjamin Constant (Gallas). -- I)e Raaf en Griss, Stroomingen en Gestalten (Varenhorst). -- P. Marres, Leesboek voor voortgezet L. 0.
8 : Muller, Die Semitisch-Vorindogermanischen Laryngalen Konsonanten (F. Muller Jzn). — Sarauw, Goethes, Augen (Breuning). — Riemens, Esc luisse historique
de l'enseignement du francais en Hollande du XVI' au XIX' siècle (Kesler). -Van der Bilt, Letterkundig Leesboek (B. M. Noach).
Neophilologus, VI (1920) 1 : B. H. J. Weerenbeck, A propos de Galimatias. — E. Boulan, La littérature feminine et le dix-huitième sikle « char-
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mant et maudit. » — C. Kramer, Les poèmes épiques d'André Chénier, III. —
S. Feist, Der Name der Germanen. — J. J. A. A. Frantzen, Kleine Beitrage
zur Wortkunde. — F. Schoenemann, Wilhelm Busch u. Schopenhauer. — P. Fijn
van Draat, The place of the Adverb, A study in Rythm. — J. Schrijnen, Genitivus mysticus. — Dez., De lat. acc. absolutus. — 2 : M. Boas, De raetoromaansche versie der Disticha Catonis. — W. van Eeden, De groote Olafs saga
Trygvasonar en de Hallfredar-saga. — V. Van Wijk, Zum slavischen Zeitworte
choteti. — A. G. van Hamel-K. R. Gallas, Over Ossian. — J. J. A. A. Frantzen, Ein spates Zeugnis lateinischer Klerikerdichtung. — 3 : G. Busken Huet,
« Tartuffe ». — C. Kramer, Les poèmes épiques d'André Chénier. IV. L'Amérique. — A. L. Corin, Ueber den Ursprung van mhd. Tecke and dessen Bedeutung bei Tauler. -- Th. C. Van Stockum, Schopenhauer and Raabe, Pessimismus and Humor. — AV. A. van Dongen, Sr., Almost and nearly. — D. C. Hesseling, Spoken.

De Nieuwe Taalgids, XV (1921) 1 : P. J. Van Winter, Iets over
taal en stijl van Dr. A. Kuyper. — C. B. van Haeringen, Over verschrijvingen.
— G. G. Kloeke, Opmerkingen over dialect-geographie. — Ph. J. ' Simons, De
term « betekenen » in en buiten de kleuterroman. — C. d. V., Limburgs-Brabantse dialekt-geografie. — 2 : Ph. J. Simons, De term « betekenen » in en buiten
de kleuterroman (slot). — C. B. van Haeringen, Over verschrijvingen (slot). —
C. G. N. De Vooys, Uit en over oude spraakkunsten. — 3. C. G. N. Vooys,
Het onderzoek van de Nederlandsche dialecten. — N. van Wijk, A. Meillet als
taalgeleerde en als taalhistoricus. — J. De Vries, Boeken bij het literatuur-onderwijs. — R. Foncke, Bij twee « handschriften » van Frans De Cort. --- F. Kossmann, Het rijmboek van Engelbrecht van der Donck.
Onze Jeugd, I (1920), 6 en II (1921), 2 : J. Mansion, Taalkunde en Apologetiek.

Public. of the Mod. Lang. Assoc, of America, XXXVI (1921), 1
C. A. ;Moore, The Conclusion of Paradise Lost. — A. Taylor, « The Devil and
the Advocate. » — W. Graham, The Politics of the Greater Romantic Poets. —
S. Moore, Grammatical and Natural Gender in Middle English. — M. H. Shackford, The Eve of St. Agnes and The Mysteries of Udolpho.

Revue de 1'Institut de sociologie (Institut Solvay), I, (1920), 2
A. Dauzat, L'orientation sociologique actuelle dans la science du lang-age.

Revue de littérature comparée, 1, (1921), 1 : F. Baldensperger, Littérature comparée : le mot et la chose. -- P. Hazard, L'invasion des litt. du
Nord dans l'Italie du NVIII e s. — E. Eggli, Diderot et Schiller. — P. H. Cheffaud, Une consultation sur le « cas » de l'Atlantide. — Notes et Documents. —
Nécrologie. — Chronique. — Bibligraphie des questions de litt. comp. — Comptes
rendus critiques. -- 2 : P. de Nolhac, Un poète rhénan, ami de la Pléiade :
Paul Melissus. -- P. Van Tieghem, La notion de vraie poésie dans le préromantisme européen. — H. Girard, Le cosmopolitisme d'un dilettante : Emile Deschamps et les littératures étrangères. — G. le Gentil, Molière et le « Fidalgo
Aprendiz ». — Notes et Documents, etc.
Romania, XLVI (1920), 1 : Wilmotte, Chrétien de Troyes et le conte
de Guillaume d'Angleterre. — F. Lot, Nouvelles études sur le cycle arthurien :
III. L'ile Tristan; IV, Camlann; V. Les noces d'Erec et d'Enide. — L. Foulet,
13
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Comment on est passé de ce suis je à c'est moi. — R. T. Holbrook, Le plus
ancien manuscrit cannu de Pathelin. — Th. Gerold, Remarques sur quelques mélodies de chansons de croisade. — A. Langfors, L'article estipot de Godefroy. —
Cl. Brunel, Provencal caissa. — 2-3 : M. Prinet, Les armoiries dans le roman
du Chdtelain de Coucy. — L. Sorrento, Nuove note di sintassi siciliana.
E. Hoepfner, Les poésies lyriques du Dit de la Panthère de Nicole de Margival. — E. Faral, Notice sur le manuscrit latin de la Bibliothèque nationale
n° 3718. — L. Foulet, La disparition du prétérit. — J. L. Weston, Notes on the Grail
romances : The Perlesvans and the Prose Lancelot. --- E. Langlois, A propos
du Coronement Loois. — F. Lot, Traditions sur Geoffroi Grisegonelle et sur Helgaud de Montreuil. — Influences littéraires antiques sur les noms de personnes.
— Textes diplomatiques sur les pélérinages. — L. Foulet, Pour le commentaire
de Villon : La Belle lecon aux enfants perdus. — Notes sur le texte de Villon.
(Lais et testament). — A. Thomas, Anc. prov. sebenc « bàtard » . — 4 : J. Jud, Mots
d'origine gauloise ? -- A. Parducci, Bonifazio di Castellana. — E. Faral, D'un
« passionnaire » latin à un roman francais : quelques sources immédiates du roman
d'Eracle. — F. Ed. Schneegans, Le Mors de la pomme. — L. Foulet, De icest
à cast et l'origine de l'article. — A. Horning, Daru. -- A. Thomas, Sur le vers
412 de Gormont et Isembart.

Studiën, XCIV (1912), Sept. : J. v. Ginneken, Dialectstudie. (Lezing
gehouden op de Jaarlijksche Vergadering der Maatsch. van Ned. Taal- en Letterkunde te Leiden.
Tijdschrift v. Nederl. Taal en Letterk. XL (1921), 1 : A. Kluyver,
Bilderdijk's Afscheid (r8ir). — J. L. Walch, Theatraal. — J. Van Mierlo, Jun.,
S. J., Hadewych et de . ketterin Blommardine. — H. J. Eymael, Hugeniana :
Costelick Mal, vs. 284; Bontwerker. — C. G. N. De Vooys, Een Utrechtsche
navolging van Huygens' Voorhout. — J. Prinsen, Jlzn., Gloriant.
Tijdschr. voor Taal en Letteren, IX (1921), 1 : J. F. M. Sterck,
Vondels eerst-gedrukte gedichten. — L. C. Michels, Stalpaert, I. -- Th. Horsten,
Katholiek-Geestelik Tooneel. --- J. Moorr.-.s ann, « Louter Lekoris ». Een levende geheimtaal, III. — 2 : L. C. Michels, Stalpaert, II. — G. Royen, De Pits Kussen,
I. — J. Moormann, « Louter Lekoris ». Een levende geheimtaal, IV (slot).
L. C. Michels, Stalpaert, III (slot). — Dr. H. H. Knippenberg, De Aegyp—3:
tische dagen. — H. Linnebank, Puntletters. — G. Royen, De Pits Kussen, II
(slot). — Chr. Knops, Toegift.
Transactions of the Amer. Philol. Assoc , XLIX (1918), loi-1i3 :
A. J. Carnoy, The Real Nature of Dissimilation.

Versl. en Meded. der Kon V1. Acad., 1920, Jan. : G. Segers, De
onderwijzerstaal in de lagere scholen van Groot-Brussel. — L. Willems, De Poëticsche Werken van J. Van der Noot. — H. Teirlinck, Kubisme.
Volkskunde, XXVI (1920) 1-2 : Een woord vooraf. — G. J. Geers,
Het Lied van Halewijn. ---- Al. Janssens, Negerpoëzie. — E. H. Van Heurck,
Een onbekend vaantje der NVII' eeuw, te Antwerpen gegraveerd, voor 0. L. V.
van Aken. — A. de Cock, Spreekwoorden, Zegswijzed en uitdrukkingen op volksgeloof berustend. — J. Vercouillie, Lichi, een hondennaam. Ch. Buvé, De
Legenden van Adilia en van Odilia. — V. de Meyere, Vlaamsche volkskunst.
—3-4:
E. H. Van. Heurck, Het bovennatuurlijke in de Legende van Haekendover.
— M. de Meyer, Het Volksgeloof der Persoonsbenamingen. — G. J. Geers, Het

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN

141

Lied van Halewijn (vervolg). — M. Sabbe, Werking der Hemelteekenen. -- A. de
Cock, Spreekwoorden, 'Zegswijzen en Uitdrukkingen op Volksgeloof berustend. —
V. de Meyere, Volkskunst. — R. Foncke, Twee avondgebedekens. — Dez., Van
Nijd en Gierigheid. — H. C. A. Grolman, De Beteekenis van het Haar in de
Volkenkunde.

Vox, XXX (1921), 1-2 : J. Hegener, Die Entwickiung der subjektiven
u. objektiven endolaryngealen Beobachtungsmethoden in ihrer Bedeutung fur die
exper. Phonetik. — E. W. Scripture, Differential Diagnosis of Nervous Diseases
by Inscriptions. — H. Owert, Die zahndrztliche Behandlung funktionneller Sprachstorungen vermittelst Specialprothesen. — J. Jankowski, Versuche zur Herstellung
und Priifung von Ablesefilmen fiir Taubstumme und Schwerhorige. -- W. Wiebe,
Schematische Darstellungen der Atemkurve. — R. Schumann, Einrichtung far
Mikrophotographien von Glyphen auf Wachswalzen.
Zeisschr. fti.r deutsches Altertum u. deutsche Literatur, LVIII
(1920), 1-2 : K. Droege, Zur Geschichte der Nibelungendichtung und der Thidreksaga. — H. Frankel, Aus der Friingeschichte des deutschen Endreims. —
H. Patzig, Zum Text der Liederedda. — H. Thoma, Ein neoes Bruchstiick des
Gedichtes auf Kaiser Ludwig von Bayern. — E. Schroder, Zur Kritik des Annoliedes. — Dez., Gedrut. H. Schneider, Das mhd. Heldenepos. — R. Henning, Weitz( irmingot und das Hildebrandslied. — E. Wallner, Ein Altbayrisches
Zeug-nis zur Dietrichssage. — K. Strecker, Der Leich « De littera Pythagorae ».
— Dez., Die dlteste Spur vom Fortleben des Erzpoeten? — (1921), 3-4 :
W. H. Vogt, Die Frasagnir der Landnamabok. — F. Vogt, Strophenverbindung
bei Reinmar von Hagenau. — E. Schroder, Luckenbiisser (Himmelreich, v. 4o).
-- M. H. Jellinek, Ueber das Gedicht vom Himmelreich. — V. Dollmayr, Ein
neoes D©ppelblatt der Parzifal-Hs. Gc. — E. Schroder, Ein burgundischer Franenname in Basel? — G. Neckel, Die Gutter auf dem goldnen Horn. — G. Neckel,
Christliche Kriegerethik. -- Th. Baunack, NV ch dem wine hceret da.T. bibelinen
(Prl. 68). — 0. Behaghel, Zu S. 95. — G: Baesecke, Hrabans Isodorglossierung.
Walahfrid Stratus und and. ;;chrifttum. — E. Schroder, Zu Konrads von Wurzburg Tanzleich. — F. Burg, Die Inschrift des steines von Eggjum. — E. Schroder, Das Gedicht vom Spitale zu Jerusalem.

Zs. f. deutsche Mdaa , 1920, 1-2 : F. Wrede, Deutsche Mundartenforschung und -dichtung in den Jahren 1 9 17 und 1918 (mit Nachtregen zu friiheren
Jahren. — E. Schwartz, Zur Kenntnis der bayr. Mda. in Ungarn. — G. G. Kloeke,
Die Niederindische Mundartenforschung. — 3-4 : L. Ricker, Beitrge zur Wortgeographie der deutschen Handwerkernamen. — F. Lifers, Inventarium des Pulvergutes in Steinberg in Nordtirol. — K. Hentrich, Dialektgeographie des thiiringischen Eichsfeldes und seiner Nachbargebiete. — 0. Weise, Wuppdich, wuppdi
und Verwandtes. -- E. Ochs, Von Weinbau am Oberrhein. — R. Blume, Die
Bedeutung des Namens « Pfeiffering » im Dltesten Volksbuch vom Faust. -- (1921),
1-2 : H. Teuchert, An die Leser der Zeitschrift fill- deutsche Mundarten. —
Th. Frings, Die deutsche Sprachwissenschaft u. die deutsche Mundartenforschung.
— E. Tille, Niederfrankisch-Niederlandsche Studien. I. -- H. Teuchert, Fin
Schlaglicht auf den ripuarisch-niederfrankischen Sprachenkampf im 15 Jahrh. —
J. Muller, Restworte u. ihre Probleme. — E. Mertes, Ahd. iu ohne Umlaut im
Dialektgebiet des Deutschen Reichs. — A. Lasch, Die Sch,•a und der Schragen.
— H. Deiter, Niederd. Gelegenheitgedichte des 17. und des i8 Jahrh. aus Niedersachsen. — K. Bóttcher, Das Vordringen der hochd. Sprache in den Urkunden

i 42

NIEUWE BOEKEN

des niederd. Gebietes vom. 13. bis 16. Jahrh. — J. Gréb, Palatalisierung in der
Zipser Mundart von Hobgarten.

Zs f deutsche Philol , XLVIII, 2-3 : Fr. Kaufmann, Der Stil der got.
Bibel. _- C. Weidemann, Stephan Roth als Korrektor. — F. Holthausen, Gotica.
--- A. Heinrich, Aus Joannes Rothes ungedruckten Gedicht von der Keuschheit.
— W. Stammler, Herders Mitarbeit am « Wandsbecker Bothen ». — 4 : Fr. Kaufmann, Der Stil der gotischen Bibel (Fortsequng). --- E. Consentius, Aus Heinrich Christian Boies Nachlass. -- W. Stammier, Herders Mitarbeit am « Wandsbecker Bothen » (Fortsetpatng). — R. Meisnner, Zur lausavisa des Thorvaldr enn
veili. -- V. Moser, Bibliographisches zu Aegidius Albertinus. — C. Franke, zu
Luthers Schriftsprache.
Zeitschr. f roman. Phil. XLI (1921', 1 2 : (Festschrift f. W. Meyer.Lubke). — Ph. A. Becker, Clement Marots Estreines aux Dames de la Cour. —
J. Bruch, Sech, Zelter, Mantel. — Lat. Feminina auf -a als germ. NIaskulina
rind Neutra. — K. V. Ettmayer, Das westladinische Passivum. — Ernst Gamillscheg, Zur Kritik des Cantar de mio Cid. — E. Herzog, Rum. -andru. — S. Puscariu, Der lu- Genitiv im Rumdnischen. — E. Richter, Beitr. zur provenzal. Grammatik. -- A. Risop, Der Wandel von m'ame zu mon ame rind Verwandtes. -M. Rdsler, Der Londoner Pui. — F. Schiirr, Sprachgéschichtlich-sprachgeographische Studien, I. — 0. Schultz-Gora, Eine Stelle in Gavaudans Kreuzlied. —
P. Skok, Beitr. zur Kunde des roman. Elements im Serbo-kroatisehen. -- H. Sperber, Maxima u. Minima im Wirken der sprachverdndernden Krdite. -- L. Spitzer,
Franzdsche Etymologien. -- A. Stimming, Bemerkungen zlun Text der Destruction de Rome. — 1 'V. v. Wartburg, Albus and seine Familie in Frankreich. —
E. Winkler, Arturiana. --- A. Zauner. ‘ C' im Anlaut der Mittelsilbe der Proparoxytona im Franzosischen. — C. Appel, Tristan bei Cercamon? — N. Jokl,
Vulgrlateinisches im Albanischen. — A. Hilka, I)ie Berliner Bruchstiicke der
dltesten italienischen Historia de preliis. — H. Schuchardt, « Ecke, Winkel ».

NIEUWE BOEKEN (')
G. PANCOrrcELLI-CALZIA, Einfiihrung in die angewandte Phonetik. Fin pddagogischer Versuch. Berlin, 1914. Fischer's Mediz. Buchh. (R)
W. V IËTOR, Elemente der Phonetik. 6. iiberarbeitete und erweit. Aufl. 238 S.
Leipzig, 1915, 0. R. Reissland.
F. DE SAUSSURE, Cours de Linguistique générale, publié par ('h. Bally
et A. Sechehaye, avec la coll. de A. Riedlinger. 336 p. Lausanne, 1916, Payot.
(I) Buiten de ons ter recensie toegezonden boeken (met R na den titel), worden hier enkele werken vermeld, in de periode 1 9 14-1 921 verschenen, en wegens
de omstandigheden- vooral in België niet genoeg bekend geworden. Zooveel mogelijk geven wij de titels op in de volgorde : Alemeene werken, Phonetica, enz.;
Germaansche talen; Romaansche talen. Deze laatste lijst werd door Dr. E. Ulrix
opgesteld. - Werken, reeds in het Bijblad van deze aflev. besproken of in de Kroniek vermeld, vallen hier weg.
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CHR. P. W. EGENER-VAN EYCKEN, Methodisch Hygienisch Spreken. Het
verbeteren van stotteren en andere spraakgebreken. 1 e dr., 190 p., fl. 1,50, geb.
1,95. Rotterdam, 1916, W. L. & J. Brusse. (R)
J. SCHRIJNEN, Handleiding bij de studie der vergelijkende Indog. taalwetenschap. Leiden, 1917, Sijthoff, fl. 4,50. (R)
A. MEILLET, Les langues dans l'Europe nouvelle. Paris, 1918, Payot et
Cie (R)
H. E. PALMER, A first Course of English Phonetics. Cambridge, Heifer,
3 s. (R)
W. PERRET, Some Questions of Phonetic Theory. Part I, Ch. I-IV, 4 s. 6 d.
Part II, Ch. V, 2 s, Cambridge, Heifer. (R)
CH. M. RICE, Voice Production with the Aid of Phonetics. 2 nd Edition.
Cambridge, Heifer. 3 s. 6 d. (R)
P. ROORDA, De Klankleer en hare practische toepassing. 5 e dr. Groningen,
1 9 19, J. B. Wolters. (R)
C. COLLIN, A bibliographical guide to sematology. 40 pp. Lund, 1917,
Lindstedt.
A. CASTEX et R. JoNET, Traité d'orthophonie. Paris, 192o, Baillière. ro fr. (R)
ELDAR (ANNA FLES), Spreken en Zingen. 17 e druk. Tiel, 1920, Tiel. (R)
L. VAN LIER, Goed spreken. Theor.-pract. handleiding ten gebruike bij het
onderwijs in methodisch spreken, enz. Baarn, 1920, Hollandia-Drukkerij. Fl. 3,50;
geb. 4,50. (R)
S. KARSBERG, G. WESTGREN et E. ROOTH, Apercu bibliographique des
ouvrages de philol. rem. et germanique publiés par des Suédois de 1 9 17 à 1919.
Uppsala, 1920, Almgvist & Wiksells. (R)
H. PAUL, Prinzipien der Sprachgeschichte. 5. Auflage. XV-428 S. Halle,
Niemeyer, 1920. VIII-43o S., M. 84,—. (R)
D. JONES, An Outline of English Phonetics. XII-221 pp. Leipzig, 1918,
Teubner. M. 44,--. (R)
D. JONES, An English Pronouncing Dictionary on Strictly Phonetic Principles, 2 nd ed., 419 pp. London, 1919, Dent. 7 S. 6 d. (R)
G. PANCONCELLI-CALZIA, Experimentelle Phonetik (Samml. G6schen), Leipzig,
1921, Vereinig. Wissensch. Verleger.
SNEYDERS DE VOGEL, De Kennis der Oudheid in de Middeleeuwen. Groningen, 1920, Wolters. (R)
K. VELDKAMP, Techniek van het Spreken. 2 e druk. Groningen. z. j. Wolters. fl. 5,25 (R)
H. O ' GRADY, Class-Room Phonetics. Suggestions for Lesson Notes (Handbooks in the Art of Teaching, VI). So pp. London n. d., Constable, 1 s. (R)
R. W. SCHULTE, Abriss der Lautwisschenschaft. Eine erste Einfiihrung in
die Probleme and Methoden der Phonetik. Alit 12 Abb. 47 S. Leipzig, 1917,
Reissland. (R)
A. MEILLET, Linguistique historique et linguistique générale (Collection linguistique, publiée par la Société de Linguistique de Paris, VIII). Paris, 1921,
Champion. 40 fr.
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Oudgerm. handboeken, onder red. van R. C. BOER, J. J. A. A. FRANTzEN
en J. TE WINKEL. Haarlem, Tjeenk Willink en Zoon. I. R. C. BOER, Oergermaansch Handboek. XVIII-321 p. 1918. fl. 7 . — II. R. C. BOER, Oudnoorsch
Handboek. XVI-269 p. 192o. fl. 12.-W. D. BASKETT, Parts of the Body in the Later Germanic Dialects. —
Linguistic Studies in Germanic. Ed. by Fr. A. Wood. Nr. 5. Chicago. The University of Chicago Press. 139 pp. 8 vo. 85 cents.
JAHRESBERICHT liber die Erschein. auf d. Geb. der German. Philol. Hrsg.
von der Gesellsch. f. Deutsche Philol. in Berlin. 39. u. 4o. Jahrg. 1917-1918.
Leipzig, Reissland, VIII, 241, 158 S. in 8°. M. 30.
P. PAUL, Deutsche Grammatik, I. Bd., 1. Tl., Geschichtliche Einl; 2. Ti.,
Lautlehre, XIX-378 S. 1916. -- II. Bd., 3. Tl., Flexionslehre, VI-345 S. 1917.
— III. Bd., 4. T1., Syntax (I. Hdlfte). VIII-456 S. — IV. Band, 4. T1., Syntax
(2. Hdlfte). IV-423 S. 1920. — V. Bd., 5. Ti., Wortbildungslehre (Schluss). VI-I42
S. 1920. — Halle, a. S. Max Niemeyer.
J. W. MULLER, Critische Commentaar op Van den Vos Reinaerde naar de
thans bekende handschriften en bewerkingen. Utrecht, Oosthoek, 1917. fl. 3, - .
u.

AUFSaTZE zur Sprach- u. Literaturgesch. W. BRAUNE dari;ebr. von Freunden
Schulern. VII-4o3 S. Dortmund, 1920, Fr. W. Rufus, M. 5o.—

v.

M. BASSE, Het Aandeel der Vrouw in de Neder]. Letterkunde. I. (Uitg.
het `Villemsfonds). Gent, 1920, Ad. Hoste. II. 1921. (R)

E. RIJPMA, Beknopte Geschiedenis der Neder]. Letteren. Groningen, Den
Haag, 1920, J. B. Wolters. fl. 3,25 (R)
H. LOGEMAN, A commentary, critical and explanatory on the Norwegian
text of Henrik Ibsen's Peer Gynt, its language, literary associations and folklore.
The Hague, 1917, M. Nijhoff. XVI-484 pp. 191. 8,— geb. fl. Io,5o.

J. JAC. THOMSON, Religieuse Poëzie, gekozen en ingeleid door —. Zeist,
1920, J. Ploegsma. (R)
Dr. J. PRINSEN J. LZN., Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige
Geschiedenis. 2 e druk. VIII-757 pp. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff (R)
W. DE VRIES, Iets over Woordvorming (Verhandeling behoor. bij het Prog.
van het Gymn. der Gemeente Groningen voor het jaar 1920-1921). Gedrukt bij
M. De Waal, Groningen, (R)
H. O ' GRADY, The Teaching of Mod. Foreign Languages by the Organised
Method. Constable. I s. 6 d. (R)
H. O ' GRADY, and NANCY CATTY, The Early Stages of Spoken and Written
English. Constable. 3 s. (R)
H. C. WYLD, A History of Modern Colloquial English. Demy 8 vo, cloth.
T. Fisher Unwin. 21 s. n.
H. L. MENCKEN, The American Language. Preliminary Inquiry into the
Development of English in the U. S. New-York, 1919. Knopf. D. 4,A. F. LENHARDT, Die deutschen Mundarten. Mit I Karte. 72 S. Bamberg,
1916, Buchner. M. I,20. (R).
E. WELANDER, Studien zur Bedeutungsgeschichte im Deutschen. I. Uppsala Univ. Arsskr., Uppsala, 1917.
E. RooTII, Eine westfdlische Psalmiibersetzung aus d. 1. Hdlfte des 14. Jh.
untersucht and hrsg. Uppsala, 1919, Appelberg. (R)

J. SCHRIJNEN, Nederlandsche Volkskunde. I. XV-316 p.; II, 361 p. Zutphen
z. j. , Thieme. fl. 7,5o. (R)
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A. LASCH, Mittelniederdeutsche Grammatik. XI-286 S. Halle a. S.. 1914,
Niemeyer. M. 40,80. (R)
H. HIRT, Geschichte der deutschen Sprache (Handb. d. d. Unterr.) Munchen, 1919, C. H. Beck.
B. DELBRUCK, Grundlagen der neuhochd. Syntax. VIII-91 S. Berlin, 1920,
Verein. wisschensch. Verleger.
J. SCHRIJNEN, Taal en Kultuur. Rede uitgesproken bij het aanyaarden v.
h. ambt v. buiteng. hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht. 20 p. Utrecht,
1921, Dekker en van de Vegt.
M. SCHóNFELD, Historiese Grammatika van het Nederlands. Schets van de
klank- en vormleer. XXIV-139 p. Zutphen, 1921, W. J. Thieme. fl. 3,6o. (R)
C. P. F. LECOUTERE, Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde. 2 e herz. druk. Brussel, 1921, A. Dewit.
E. WEEKLEY, Etymological Dictionary of Modern English. 1679 p. in f°.
London, 1921, J. Murray. 42 s.
A. DE COCK, Studiën en Essays over oude Volksvertelsels, 3 44 p . Antwerpen,
z. j., De Sikkel. (R)

--, Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen op Volksgeloof berustend.
I. Antwerpen, 1920, De Sikkel. (R).
W. FLEiviMING, Andreas Gryphius and die Bühne. Mit 8 Abb. XII-45o S.
Halle 1921. Niemeyer. M. 8o,—
D. PH. MULLER, Jan Ruysbroeck, Van den blinckenden steen met W. Jordaens' Latijnsche vertaling (Studien en Teksten uitgeg. door Prof. D r L. Scharpé).
Leuven, 1921, Vlaamsche Drukkerij. Fr. 6, -- . (R)
FR. KLUGE, Deutsche Sprachgechichte. Werden u. Wachsen userer Muttersprache v. ihren Anf .ngen bis zur Gegenwart. VIII-345 S. Leipzig, 1921, Quelle
u. Meyer.
R. IMMELMANN, Forschungen zur altengl. Literaturgesch. Berlin, 1920. Weidmann in Comm. 5o5 S. M. 3o,—.
H. GOSE, Goethes « Werther » (Bausteine z. Gesch. d. deutschen Lit.,
XVIII). 105 S. Halle, 1921, Niemeyer, M. 15,–. (R)
DEFRESNE, De psychologie v. d. Vos Reinaerde. Amsterdam, 1920, Boonacker. (R)
E. KOSTER, Mythologisch Woordenboek (Wereld-Bibliotheek). 512 p. Amsterdam, 1920. Maatsch. v. Goede en Goedk. Lectuur. (R)
K. H. DE RAAF en J. J. GRISS, Zeven Eeuwen. Spiegel der Nederlandsche
letteren van 1200 tot heden. Dl. IV. Stroomingen en Gestalten. XX-542 p. Rotterdam, 1920, Brusse. fl. 10,5o. (R)
C. HUYGENS, Hofwijck. Door H. J. Eymael. 2 e geh. omgew. druk. XIV-138 p.
Zutphen, 1920, Thieme. fl. 3,9o. (R)
E. RIJPMA, Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letteren voor leerlingen
bij 't Midd. en Hooger onderwijs en voor Hoofdaktestudie, met port., 2 e druk.
Groningen, 1921, Wolters. fl. 3,25. (R)
H. PADBERG, J. A. Alberdingk Thijm. Schets van zijn leven en streven.
IV-Io2 p. Leiden, 1020, Futura. fl, 1,75. (R)
G, J. HOOGEWERFF, Joannes Stalpart v. d. Wielen. Zijn leven en keur uit
zijn lyrische gedichten. Met 3 portr. en 3 afb. XII-191 p. Bussum, 1920, Brand.
fl. 5,25. (R)
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NEDERLANDSCHE LYRIEK van af de dertiende eeuw tot 1880. Verzam. door
Th. E. C. Keuchenius. Toegel. door D. C. Tinbergen. Dl. I. De Middeleeuwen.
VIII-279 p. Leiden, 1920, Sijthoff. fl. 4,9o. (R).
J. TE `WINKEL, De Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterkunde. Dl. V.
Bronnen en registers. IV-382. Haarlem, 1921, Bohn. fl. 12,-J. CATS, Keur uit zijn verhalende gedichten. Uitgeg. en ingel. door Joh.
Vorrink. (Meulenhoff's Bibliotheek van Nederl. Schrijvers. Nr. Io). 118 p. met
I portr., I facs. en 4 pltn. Amsterdam, 1921, Meulenhoff. fl. 1,25 (R)
M. THIMME, Marlowes « Jew of Malta ». Stil- and Echtheitsfragen (Stud. z.
engl. Philol. hrsg. v. L. Morsbach. LKI). 48 S. Halle, 1921, Niemeyer. M. 8, —. (R)
A. DE COCK, Vlaamsche Sagen uit den Volksmond (Wereldbibl., Vlaamsche
Bibl., 8.) 230 p. Amsterdam 1 9 21, Maatsch. v. Goede en Goedk. Lectuur. (R)

J. VAN VONDEL, Adam in Ballingschap. Uitgeg. door Dr. E. T. Kuiper.
3 e dr., 112 p. (Klass. Lett. Panth., 12). Zutphen, 1921, Thieme, fl. —,50. (R)
L. WOLFF, Studien liber die Dreikonsonanz in den germ. Sprachen (Germanische Studien, II). 190 S. Berlin, 1921. E. Ebering. M. 24, -J.

ANGLADE, Grammaire élémentaire de l'Ancien Francais. Paris, 1918.

C. APPEL, Provenzalische Lautlehre ( = Provenzalische Chrestomathie. Erganzungsheft). Leipzig, 1918.
F. BRUNOT, Histoire de la langue francaise. Tome V. Le francais en France
et hors de Frahce au XVII' siècle. Paris, 1917.
L. CLÉDAT, Manuel de phonétique et de morphologie historique du francais. Paris, 1917.
K. VON ETTMAYER, Repetitionen zum Studium altfranzosischer Literaturdenkmdler. I. Der Prosenroman (Erster Teil. Stilistische, grammatische and literarhistorische Erlauterungen zum Stadium and zur Privatlektiire des textes v.
K. von Ettmayer. — 2. Das Rolandslied, von Emil Winkler. Heidelberg, 1919.
K. VON ETTMAYER, Vademecum fill- Studierende der romanischen Philologie.
Ieidelberg, 1919.
L. FOULET, Petite Syntaxe de l'ancien francais (Collection des classiques
du Moyen-Age). Paris, 1919.
F. GILLIERON. Pathologic et thérapeutique verbales. I-III Paris, 1915-192o,
Champion.
F. GILLI RON, La faillite de l'étymologie phonétique. Résumé de conférences
faites à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes. Neuveville (Suisse), 1919.
M. GRAMMONT, Petit traité de prononciation francaise. 2 e éd. Paris, 1912.
P. E. GUARNERIE, Fonologia romanza (Manuali Hoepli). Milan, 1918
R. HoNTI, Italienische Elementargrammatik. Lautlehre, Formenlehre, Wortbildungslehre, Syntax, far den Gebrauch an Hochschulen and den Selbstunterricht Erwachsener. Unter Beriicksichtigung der Sprachgeschichte zusammengestellt.
Heidelberg, 1914.
A. JEANROY, Bibliographic sommaire des Chansonniers proven caux. Manuscrits et Editions. (Classiques du Moyen-age). Paris, 1917.
A. JEANROY, Bibliographic des Chansonniers francais du Moyen-Age. (Classiques du Moyen-age). Paris, 1918.
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A. KOLSEN, Dichtungen der Trobadors. Auf Grund altprovenzalischer Handschriften, teils zure erstem Male kritisch hrsg., teils berichtigt and erganzt. Heft 1-3.
Halle 1916-1919.
E. LERCH, Elnfiihrung in das Altfranzosische. Texte mit Uebersetzungen
and Erlauterungen. Leipzig, 1921.
E. LEVY, Provenzalisches Supplementworterbuch. 7. Band. R-S. Leipzig,
1915. -- 8. Band. Heft 35-36. Leipzig, 1918-1920.
E. LOMMATSCH, Provenzalisches Liederbuch. Berlin, 1917.
W. EYER-LuBKE, Romanisches etymologisches W rterhuch. Lief. 10-14 (fin).
Heidelberg, 1916-1920.
G. NOËL-ARMFIELD et M. M. BRANDIN, Un peu de rare francais avec transcription phonétique. Cambridge, 1921. W. Heifer. 2 s. (R)
KR. NYROP, Etudes de Grammaire francaise (6-io). Kgl. Danske Videnskab. Selskab. Hist.-fil. Meddeleiser III, 1. Kobenhavn, 1920. A. F. Host &
Son. (R)
P. SAN T. LOPEZ, I,e Origin] neolatine (Manual] Hoepli). Milan, 1920.
.^ . SEIrn ;L, Linfiihrung in das Studium der romanischen Sprachen. (A. H artlebens's Bibliothek der Sprachenkunde). Wien-Leipzig, 1920.
FR. S1.OTTY, \ Itlgarlateinisches Uebungsbuch. Bonn, 1918.
K. SNEYDER L; DE VOGEL, Syntaxe historique du francais. (Neophil. Bihl.).
Groningen, 1919.
A. TOBLr;R, Altfranzbsisches Worterhuch. Lief. 1-5. Berlin, 1915-1920.
K. VOSSLFR, Franzosische Philologie (Wissenschaftliche Forschungsberichte).
Gotha, 1919.
3. I'AU1,1, Enfant, garcon, fille dans les langues romanes. Essai de lexicologie comparée. _1 26 p. Lund, 1919, Lindstedt. Kr. Io.
W. MEYER-Li1BKE, Histor. Gralnmatik der franz. Sprache. 2. Tl. Wortbildungslehre. Heidelberg, 1921, Winter. M. 12,J. T . MARMELSTEIN, Etude comparative des textes latins et francais de
l'institutioll de la religion chrétienne par jean Calvin. ?III-133 p. (Neophil. Bibi.).
Groningen, 102,1, Wolters. 11. 2 40.
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BERIL 11''1'.
Deze -slotaflevering van den -1.3 e," jaargang verschijnt met een aanzienlijke
vertraging; de naoorlogsche crisis, waarmede de noodzakelijk geachte herinrichting
samenviel, heeft ons tijdschrift aanzienlijke moeilijkheden in den weg gelegd : deze
zijn thans overwonnen en er zal voor gezorgd worden, dat de volgende jaargangen
met het kalenderjaar afgesloten worden.

Oud -Gentsche Namenkunde
(VERVOLG)

§ 6.

Namen

van mancipia of

cijnsplichtigen.

A. Cijnsplichtigen.

Abbo, Adelmarus, Alafridus, Albelenda (vrouw), Amoltrud (vrouw4),
A snol f us, Arnuijus, Balgei us, Benedicta (vrouw), Brodherin, Ever minus,
Fesgerus, Fietgerus [Fie zeer twijfelachtige lezing], Folchardus, Folcricus, Fresbertus, Giselinus, Gondbaldus, Gontso, Gunterus, Hardolfus,
Hardritus, Harduinus, Henbin, Hengelsenda (vrouw), Herbor, Herefolc,
Hildelandus, Hildrecus, Hrotherius, Hugebertus, Liedrada (vrouwj,
Liodwaldus, Maina (man), Mannin, Marcolfus, Nordingus, Oduvinus,
Radgot, Radmannus, Regen,i-inus, Regnewig (vrouw), Reinsvent (vrouw),
Richelda (vrouw), Rotherius, Sige, f ridus, Tegehere, Tegenbertus, Thingbertus, Thiodere, Tiodulfus, Vulgerus, UU . alacharius, Walbertus,
Wivechin (vrouw?). Al deze namen behooren tot het frg. Bland. (zie
register van Fayen voor de bewijsplaatsen) en worden als censuales

aangegeven naar bronnen van de VII e tot de Xe eeuw.
.Engelulara, a° 959, vrouw), V. LK. (nr 27), 32, 35.
Eremfridus, a° 996 . 1029, V. LK. (n r 81), 67, 43.
Folcrada, a° 994, vrouw, V. LK. (n r 77), 65, 13.
Frowin, a° 996-1029, vrouw, V. LIS. (n r 81), 67, 43.
Godelinda, a° 989, vrouw, V. LIQ. (n r 68), 59, 7 en 30.
I m m a, a° 996-1028, vrouw, wordt cijnsplichtige, V. LK. (n r 85),
68, 31.
Radgert, a° 996-1029, moeder van Frowin, V. LK. (n r 82), 67, 41.
Siburg, a° 996-1029, dochter van de vorige, V. Lts. (n r 82), 67, 41.
Theinardus, a° 996-1029, zoon van Radgert, V. LK. (n r 82),
67, 43.
Deze laatste namen zijn afkomstig uit stukken waardoor vrije lieden
zich tributarii van het S t-Pietersklooster maken.
B. Mancipia.

Uit frg. Bland. :
Ada, Adhelbertus, Adalwala (man), Althora (man), Amalfredus,
Baltelda (vrouw), Beretger, Bernehart, Ber°thlendis (vrouw), Clodawiva (vrouw), Egesbaldus, Egesburga (vrouw), Egesricus, Egesunus,
Ello, Engelhart, Engeiscava (vrouw), Engelsuit (vrouw?), Etelbertus,
Everloga (vrouw), Foldina'a (vrouw), Folgarda (vrouw), Fordola
(vroauw), Fridesuenda (vrouw), Frithelinda (vrouw), Frobertus, Frogerus, Gerbaldus, Gerbert, Gerbold, Gerlebus, Gerwara (vrouw),
14
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Gerwol, Giselmondus, Godalinda, Guntbertus, Guodhelda (vrouw),
rida (vrouw), H^rricus, HildeHelinda (vrouw), Heref redus, Herenfrida
munde (vrouw), Hilgot, Horscolfus, Hostarwara (vrouw), Hrambertus,
Hrodbaldus, Hruodgarda (vrouw), Idasgarda, Landgarda, Landburuga, Lantivara, Liaveld, Lief hun (zes vrouwen), Liobulf, Litwara
(vrouw), Madhalberta (vrouw), ^lladhelricus, Megenhelda (vrouw),
Megenlioba (vrouw), Musena (man?), Odgerus, Odlenda (vrouw), Osgarda (vrouw), Osgiva (vrouw), Regenbal d us, Regenburuga (vrouw),
(vrouw), Regenelda (vrouw), Richardus, Richelda (vrouw), Ricsuinda
(vrouw), Sigebora (manl, Sigothrod (vrouw), Stillemannus, Thietbaldus,
Thietgarda (vrouw), Thiethelmus, Thiutivara (vrouw), Thrasbertus,
Thrudger, Vulgarda (vrouw), Waldethuda (vrouw), Wilbertus, Windborog (vrouw).

Uit andere bronnen :
Alfgarda, a° 996-1029, vrouw, V. LK. (n r 81), 67, 6, Everboldus, ibid., 67, 7, Erenuf ridus, 67, 7, Herlinda, 67, 7, Gertrudis,
67, 8, kinderen van Alfgarda.
Gotmarus, a° 988 en zijne vrouw Odriana, V. LK. (nr 64), 57,

5 en 14. Zie boven blz. 19.
GunTelo, a° 954, V. LK. (n r 23), 30, 1.
Helenardus, a° 988, eerste man van Odriana, V. LK. (n r 64),
57, 7 en 12.
Heletgerus, a° 989, lijfeigene, V. LK. (n r 66), 58, 24.
Raimbertus, zie boven blz. 27.
Walradus, a° 984, V. LK. (n r 60), 54, 16.
Erkenburoc, a° 941-955, vrouw met hare dochters Werenburoc
en Were.mund, V. LK. (n r 17), 23, 3 . 4 (de lezingen Uur enburoc,
Uurrenzund bij V. LK. zijn onjuist; uuere.mund met ééne letter onleesbaar in den tekst.)
Erme us [orig. heeft erme.um, acc. sg., ééne letter schijnt onleesbaar tusschen e en u], a° 996, V. LK. (n r 79), 66, 12.
Wivin (man of vrouw?), ` a° 906, V. LK., (nr 79), 66, 12.
De scheiding tusschen cijnsplichtigen (censuales, tributarii) en lijfeigenen is misschien voor een deel kunstmatig, daar dezelfde personen
nu als mancipia en nu als censuales kunnen optreden. Wat er ook
van zij, de hier staande lijsten geven letterlijk den inhoud der bronnen
weer. De twee groepen namen vormen een kostbaar materiaal voor de
kennis van het oudste Ndi Eensdeels zijn de oudste hieronder nog van
de VII° eeuw ; anderdeels zijn de namen van deze kleyne luyden «
blijkbaar aan het proces der latinisatie minder onderworpen geweest dan
die van hooger staande personnages. Vele dragen het merk der echt-
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heid en zijn eenvoudig neergeschreven zooals men ze uitsprak. Ook is
liet gevaar van vreemden invloed veel kleiner waar het zulke oude
namen geldt, gedragen door eenvoudige landlieden in een afgelegen uithoek van het Frankische rijk.

§ 7. Vlaamsche namen.
Onder dit hoofd brengen wij de 'naleen samen waarvan met grond
kan aangenomen worden dat ze speciaal tot Vlaanderen behooren, hetzij
omdat zij elders totaal ontbreken, een geval dat zeldzaam is; hetzij
-omdat zij in Vlaanderen vóór en na de X e eeuw met bijzondere voorliefde gebruikt worden. Verschillende onder de hieronder aangehaalde
namen staan bij F6RST. 2 als « westfrdnkisch « aangeschreven. Deze benaming is misleidend, daar voor FORSTEMANN vele zuiver Romaansche
formaties met geheel on-Germaansch karakter ook als ,, westfrankisch «
gelden. Zooals men boven (§ 2, C en D) kan zien is die Romaansche
invloed bij ons zeer beperkt. Het is dus geen reden om een naam als niet
Vlaamsch te beschouwen, als hij ook in Frankrijk voorkomt En bijgevolg
zullen een aantal namen, die wij boven als Romaansch of Fransch of
ook Westfrankisch hebben beschouwd, hier onder de rubriek Vlaamsch
terugkeeren. Eene tegenspraak zou hier alleen voorliggen als er zekerheid bestond dat de namen uitsluitend tot één van deze gebieden behoorden.
1-3. gaudus namen :
Adelgot, a° 996 1028, getuige te Gent, V. LK. (n r 85), 68, 31.
— De spelling -got is Nederlandsch, niet Romaansch. Daarentegen zijn
-godus, -gaudus voor het Nederlandsch valsch : Adhelgodus (bron van
923), getuige, frg. Bland , 127, 1 (A d hel- met dh is echter eene Ndl.
spelling). Adalgaudus, a° 960, twee getuigen te Gent schenking van
Arnulf, Analectes, xxiv, 174, volkomen on-Nederlandsch gespeld.
Hilgot, mancipium (blz. 150), (bron van 823-841) frg. Bland.,
23, 7 ; waarschijnlijk uit *Hil d-got.
Radgot, cijnsplichtige, frg. Bland., 128, 8.
Andere vormen op -gaud- zijn minder duidelijk Ndl. (Heregaudus,
Herlegaudus, Meingaudus, Odgaudus, Reingaudus, Trudgaudus) of
zijn duidelijk Romaansch als Odiodus.
4.. Adalwala (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 39, 15.
--- De vorm Wala, Waal (mndl. Wale) tegenover ohd. Walh, ags.
Wealh, schijnt ons een teeken van Vlaamschen oorsprong.
5. Blithardus, a° 941, getuige te Gent, Diploma van Arnulf, B. C. H.,
1896, 250, waar de lezing van den uitgever, Blohardi, te verbeteren
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is naar zijne latere uitgave, bij PIRENNE, Alb. dipl., Pl. III. De heer
SCHOORMAN, bewaarder van het rijksarchief te Gent, bevestigt dat de
moeilijk te ontcijferen naam wel als Blithardi te lezen is. Zoo ook
Trad. Bland., 72, 12, waar het diploma in extenso opgenomen is. FORST. 2 314 heeft slechts twee voorbeelden uit Ndl. bronnen.
6. Clarboldus, a° 959, getuige te Gent, V. LK. (n r 28), 33,
11; a° 975, schenking van Eilbodo en Imma, DUVIVIER, Actes, I, 335.
- De naam is half Romaansch Nochtans is het eenige voorbeeld uit
de X e eeuw bij F6RST. 2 369 uit het Oorkondenboek van Holland en
Zeeland genomen, en de naam komt in Vlaanderen nog voor in de
XI e , XII e en XIII e eeuw.
7. Clotrada (bron van 725? datum zeer twijfelachtig), schenkster,
frg. Bland., 41, 17. Zie boven blz. 25. --- Er bestaat geen andér voorbeeld van den naam (F6RST. 2 854). De spelling is Merowingisch.
8. Eilbodo, a° 959, getuige te Gent, V. LK. (n r 28), 33, - 8-9;
a° 964, ibid. (n r 36), 40, 37 ; a° 975, schenker, DuvIVIER, A ctes, I,
333 en 335 (schenking van Eilbodo en Imma). - Zuiver Ndl. naam
FORST. 2 31 heeft slechts twee Hollandsche voorbeelden ; in Vlaanderen
ook vertegenwoordigd naar bronnen der X e eeuw in Trad. Bland.,
90, 2; 95, 15; 94, 22 [XI e eeuw] en V. LK. (n r 53 en 54) [afschriften uit de XI e eeuw].
9. Eilbrandus, a° 994, getuige te Gent, V. LK. (n. 77), 65, 7.
-- Zeer zeldzame naam, dus waarschijnlijk Vlaamsch.
10. Erpolfus, a° 996-1028, getuige te Gent (Arpolfi, drukfout
in V. LK ), V. LK. (n r 85), 68, 32; a° 996-1029, ibid. (n r 82), 67,
26. Verdere voorbeelden, ibid., n rs 100, 103, 104, 107, 109, 111, 115,
128, 138, 145, 158, 162, 187, enz.; voorts in Trad. Bland. (aantal
voorbeelden, zie register). De naam komt elders dan in Vlaanderen
voor, maar hij genoot hier bijzonderen bijval.
11. Everboldus, zie blz. 150. - F6RST. 2 440 heeft slechts twee
voorbeelden uit Polypt. Irmin. (met Evre-, niet Ever-, deze laatste
vorm is duidelijk Ndl.). Latere Everbold's treden op te Gent, a° 1003,
1166, 1174-1175, ca. 1220, enz.
12. Everloga, (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 39,
17. --- F6RST. 2 443 kent geen ander voorbeeld van den naam.
13. Fegernodus, a° 948, sacerdos, V. LK. (n r 20), 27, 10 (V. LK.
leest Tegernodu, wat waarschijnlijk valsch is, daar de f duidelijk is

in de twee andere gevallen ; hier is het teeken niet volkomen zeker
te lezen). - Alleen hier en V. LK (n r 84), 68, 4, (bron van 906-1029,
afschrift XI e eeuw) en nog Trad. Bland., 99, 32 (bron van 1001, afschrift XIe eeuw); bepaald Gentsche naam.
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14.

Floradus (bron van de VII° eeuw), verkooper, frg. Bland , 45,

19. -- Niet bij
15.
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Als eenig voorbeeld zeker Nederlandsch.

Fl orbertu c, zie boven blz , 33. – De naam bestaat alleen te

Gent en te Luik (F6RST. 2 511), dus is hij vermoedelijk Nederlandsch.
16. Fran'ara (bron van 840-877), schenkster, frg. Bland., 37, 1.
-- De naam is niet opgenomen bij F6RsT. 2 , hoewel hij col 1533 opmerkt dat feminina op -vara „ westfrankisch « en Vlaamsch zijn. —
De latere vorm Vrowara reeds Trad. Bland. 36, 1 [XI° eeuw]. Frowara, ca. 1220, SERRURE (n r 137), 107,• 17, Zie nog aldaar (n r 146),
122, 26 en 123, 13. De naam is dus uitsluitend Vlaamsch.
17. Fredelandus, zie boven blz. 40, getuige. Geen ander voorbeeld
bij F6RST 2 . 535; schijnt ook later niet voor te komen
18. Fridesuenda, zie boven blz. 20. Wat de oorsprong moge wezen
is de naam in Vlaanderen na de X eeuw veelvuldig vertegenwoordigd.
19. Galandus, zie boven blz. 34. De drie voorbeelden die F6RST.2
590 van dezen naam aangeeft (dit, één uit Oork. Holl. en Zeeland,
nr 38, en één M. G. H., Dipl. req. et imp , I, 433, uit eene oorkonde voor Nijvel in Brabant) zijn alle drie Nederlandsch.
20.
Gale, a° 941-955, getuige, V. LK. (n r 17), 23, 25. -- De
zeldzame naamvorm, dien F6RST. 2 567 alleen als variante van Gailo
aanteekent, is ook in Holland hekend, zie GALLEE, Tijdschr., XXIII
(1904), blz. 147 (bewijsplaatsen a° 1120 en later).
21. Gerlebus (bron van 814-840), mancipium, frg. Bland., 124,
12. — De -lafus namen zijn «, Westfrklkisch « (zie D ' ARBOIS, Etudes,
blz. *177). Deze naam hoewel elders niet onbekend (zie FiRST. 2 581),
komt nog - bij ons voor' als Gcrlef (bron van 981), V. LK. (n r 53),
51, 3 [XIe eeuw], Gerl i f (bron van 1037), Trad. Bland. 107, 7
(zelfde personnage in de twee plaatsen). Andere -lef namen in de
Xe en XIe eeuw zijn 1c.d eslef en Reia1lef (Trad. Bland., 76, 3 en
101, 32); Godelefa, ca. 1220, lijfeigene, SERRURE, n r 137), 107, 20
is misschien Godelief. -- Enkele plaatsnamen schijnen hiermee in verband te staan, zie F6RST. 3 -JELL , I, 1007, Gerlevesheim en de vlg.
namen.
22. He -bertus, a° 9:9, getuige te Gent, V. LK. (n r 28), 33, 8;
a° 988, ibid. (nr 64 1 , 57, 46; a° 994, getuige te Doornik, ibid., (n r 76),
64, 32. — De etymologie van het eerste lid is niet duidelijk, daar de
vaste spelling he c- op een stam met explosief (k) wijst en een stamvorm altja- (zonder h) uitsluit. Maar de naam is wel bepaald Ndl.
naar de bewijsplaatsen bij F6RST. 2 716.
23. Hobarnus, a° 989, getuige te Gent, V. LK. (nr 08), 59, 32. —
Te vergelijken met een enkelen os. Hobern (FöRsT. 801), die misschien
verschillend van oorsprong is De naam Hobarnus komt nog voor,
V. LK., nr 164, 165, 311, en Trad. Bland. (negen voorbeelden).
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24. Hunradus, a° 984, getuige te Gent, V. LK. (n r 60), 54, 12;
a° 994, ibid. (n r 77), 65, 4. -- De naam is elders nog vertegenwoordigd
(F6RST. 2 934), maar hij is in de XI e en XIIe eeuw in Vlaanderen met
voorliefde gebezigd (V. LK., .nr 103, 115, 190 [Hu', adzcs, sic], 191,
193; SERRURE, nrs 21 en 35; Trad. Bland.)
25. Ingel u'ara (bron van 707), schenkster, frg. Bland. , 25, 8-9;
Engel warij, a° 959, vrouw van vrije geboorte wordt tributaria, V. LK.
(n r 27), 32, 35. F6RST,2 118 en 966 heeft buiten die uit Gentsche
bronnen slechts twee voorbeelden. Ingebvara nog a° 1001, Trad. Bland.,
99, 17 en V. LK. (nr 180) [XIe en XIIe eeuw].
26. Nothuldus, a° 960, getuige te Gelet, schenking van Arnulf,
Analectes, xxiv, 174. — De naam, als Not hol d us in de XI e en XIIe
eeuw goed vertegenwoordigd (V. LE., Trad. Bland.), komt buiten Vlaanderen nauwelijks voor (F6RST. 2 1166).
Onekinus, a° 988, getuige te Gent, V. Lx. (nr 64), 57, 46.
27.
— Dezelfde vorm nog V. LK. (n r 141), a° 1064 en Trad. Bland. -Diminutief -kin in dezen vorm alleen Ndl., cf. F6RST. 2 208.
Thead vara (bron van 840-877), frg. Bland., 37, 11, schenk28.
ster; Thiutwara (bron van 823-841), mancipium, ibid., 23, 7. — Zie
FORST. 2 1451, ' waar de meeste voorbeelden Ondl. zijn.
Thegenlandus, a° 829, priester, getuige te Gent, V. LK. (nr
29.
10), 18, 15-16. -- Die naam is alleen hier en frg. Bland , 35, 4,
vertegenwoordigd (misschien één en dezelfde persoon).
W a l ra d us, a° 911-955, getuige, V LK. (n r 17) , 23, 26; a°
30.
984, ibid. (nr 60), 54, 16, lijfeigene; a° 988, getuige te Gent, ibid.
(nr 64), 57, 43. — Andere bewijsplaatsen naar bronnen van de X e eeuw
in Trad. Bland. en V. LE. (n r 3H)). - F6RST. 2 1519 heeft slechts
weinige voorbeelden. De naam, hoewel buiten Vlaanderen bekend, is hier
bijzonder vertegenwoordigd.
Wenemarus, a° 960, getuige te Gent, schenking van Arnulf,
31.
Analectes, xxiv, 174; a° 964, V. LK (n r 3(9, 40, 36-37. Andere voorbeelden naar teksten of afschriften van de XI e eeuw of later, Trad
Bland., V. LK. (n r 103, 136, 141, 198, 202, 256, 279, 280) laten zien
dat de naam te Gent zeer populair bleef. F6RST.2 1524 vermeldt
enkele voorbeelden die ook in de Nederlanden thuis hooren, maar zijne
ontleding (ivani-) is valsch. De naam is identisch met Winidmar
(FORST 2 1620), voor welken hij alleen Merowingische voorbeelden
heeft.
IVere[n]mund, a° 941-955, zie blz. 150. De zeldzame naam
32.
(feminina op -nzund, zie F6RST. 2 1135) is » westfrdnkisch maar de
samenhang laat er niet aan twijfelen dat deze lijfeigene (zuster van
Werenburoc en dochter van Erkenburoc), een Ndl naam draagt.
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33.
Wilnodus, a° 984, getuige te Gent, V. LK. (n r 60), 54, 12.
- Zeldzaam, zie FORST.'' 1604. Andere Vlaamsche voorbeelden, V. LK.
(n r 104, 115), SERRURE (n r 29), 34, 31 en (n r 146), 130, 2 [XI e en
XII e eeuw] .
Winethingus, a° 984, getuige te Gent, V. LK. (nr 60), 54,
34.
11 EX° eeuw]; Winedingus, a° 988, ibid. (n r 68), 59, 31; Winethingus,
a° 988, ibid. (n r 64), 57, 38. -- Vooral Vlaamsch en Hollandsch, zie
F6RST. 2 1618.
Womarus, a° 948, abt van de Sint-Pietersabdij, V. LK. (n r 20),
35.
27, 42; a° 954, ibid. (n r 23), 30, 15; a° 959, ibid. (n r 27), 32, 27;
(n r 28), 33, 3 ; a° 964 (n r 36), 40, 32-33; a° 974 (n r 51), 48, 37-38;
49, 2 en 35 ; a° 960, Analectes, xxiv, 173 ; a° 966, ibid., xxiv, 179;
a° 975, DUVIVIER, A ctes, I, 335 ; SERRURE, a° 958 (n r 5), 5, 17. 18.
34; a° 967, ibid. (n r 6), 7, 6 en 33. Ags. 6I'omcer, THORPE, Ags.
Chronicle, a° 981 (zelfde persoon). -- De bewijsplaatsen van F6RST.2
1635 voor dezen zeldzamen naam verwijzen naar Gent, Luik, Holland,
alsook Fulda.
Bij de Vlaamsche namen zijn nog te voegen de bijnamen, zie blz.
34, I, § 4, die natuurlijk als Vlaamsch moeten gelden.
Zooals iedereen kan zien, zijn al de hier aangehaalde vormen niet
op ééne lijn te plaatsen. Van deze « Vlaarnsche « namen komen enkele
ook elders voor, maar het meerendeel is aan de Nederlandsche gewesten eigen en kan, mits de noodige omzichtigheid, gebruikt worden
om ons over hA Oudnederlandsch in te lichten. Zijn wij bij het schatten
van den Romaanschen invloed zeer breed geweest (zie boven, § 2, C,
en D), hier zal men moeten erkennen dat wij eerder te veel strengheid
betoond hebben , daar we slechts vijf en dertig namen als duidelijk
Vlaamsch aanvaarden. Deze misschien overdreven strengheid vindt haar
grond in de voorzichtigheid die ,ik bij de behandeling van eene uiterst
kiesche stof meen te moeten betrachten.

§ 8. Zeldzame namen.
1-3. A libora, mancipium, man, frg. Bland., 49, 21; Herbor, cijnsplichtige, ibid., 127, 10; Sigebora, mancipium, ibid., 49, 22. - Deze
namen schijnt FiRST. 2 niet gekend te hebben. Vgl. de -boran namen
aldaar 328. De stam -bona beteekent « drager« (zege-brenger) of « zoon «;
ags. byre, zoon (ald- edel, her- verheven?).
4. Baldomanxin, a° 941-955, getuige, V. LIQ. (n r 17), 23, 27
(V. LK. leest Baldomanni). - Mijne lezing, hoewel niet volkomen zeker,
is de eenige die het origineel in zijn huidigen toestand toelaat. Eene
scheur in het perkament, die tamelijk onhandig dichtgeplakt is, heeft
de trekken der thans nog leesbare teekens zoo bij elkaar gebracht, dat
x moet gelezen worden. Wat de oorspronkelijke tekst was is niet te raden,
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In elk geval is zelfs een naam Baldomannin bevreemdend. (Of is het
BaldomanTin?)
5. Berdbertus (bron van 745), getuige te Sitdill, PIRENNE, Alb.
dipl., Pl. I; D ' HOOP, n r I [X° eeuw]. Geen ander voorbeeld bij F6RST.2
283. GUÉRARD, Cartul. de s. Bertin, blz. 55, heeft Theodbertus voor

den overeenkomstigen naam. Waarschijnlijk hebben wij eenti fout in liet
Gentsche stuk.
6. Bereivelpo de Scaltis (bron van de VII e eeuw), eigenaar die
grond aan het Sint-Pietersklooster verkoopt, frg. Bland , 45, 12; Bereu'elpus, ibid., 45, 20. -- Daar hu-elp- een a- stam is, moet Berewelpo
als een Merowingische vorm van Bereivelpus beschouwd worden. (Vgl.
frg. Bland., 19, 10 : Item alio [= alius] /?otherius sirailiter). Andere
voorbeelden van dezen naam, F6RST. 2 263, 270. Hij komt in geen
ander Ondl. stuk voor; reeds in de XI° eeuw was hij onverstaanbaar
geworden, daar Trad. Bland., 44, 12, er flereu vel ipo van maakt. Dergelijke namen zijn soorten van bijnamen, vgl. SOCIN, .lIhd. Namenb,, 196.
7. Blitbertus. a° 994, getuige te Doornik, V. LK. (n r 76), 64,
34. — Misschien Romaan, zie boven blz 23. F6RST. 2 313 heeft slechts
twee andere voorbeelden van dezen naamvorm.
8. Bl ithard us, zie blz. 151.
9. Clarboldus, blz. 152, is buiten Vlaanderen zeldzaam.
Clodaiviva, zie boven blz. 25, 149; geen ander voorbeeld.
10.
11.
Clodbaldus, zie boven blz. 25 ; F;RST. 2 850 heeft slechts dit
en twee andere voorbeelden.
12.
Clotrada, zie boven blz. 25, 152; eenig voorbeeld bij F6RST. 2 854.
13.
Colardus, a° 948, puerulus, V. LK. (n r 20), 27, 10 (V. LK.
leest verkeerd Collardum). — In den Romaanschen naam Col(l)art, Colard,
enz., wordt verband met Nicolaus gevoeld, wat voor een zoo ouden
datum waarschijnlijk onjuist is (oudste voorbeeld van Nicholaus, a° 1163
Trad. Bland., 172, 29, in de door ons onderzochte stukken, buiten
namen van pausen, Ann. Bland., a° 814, 863, 866 en 1155). Geen
voorbeeld van Colardus onder de Col- namen FORST. 2 371. Vgl. nog
Colias, Collibertus, bij SCHONFELD.
[Dramnus (bron van 745), getuige te Sitdiu, D'HooP, n r 1 [Xe
eeuw]. — Eenig voorbeeld. Daar GUÉRARD Chramnus heeft zal dit ongetwijfeld de juiste lezing zijn.]
14-17. Egesbaldus , I:gesburga, Egesricus, Egesunus (bron van
840-877), mancipia, frg. Bland , 39, 11, 13-14 15. — Voor de twee
eerste heeft FORST. 2 42, 43, slechts deze voorbeelden ; bij Agissericus
43, nog twee andere, Egesunus ontbreekt.
.
18. Egesloga (br on van 840), schenkster, frg. Bland , 45, 1. —
Eenig voorbeeld bij F6RST. 2 43. Daarentegen is Egesharius, a° 829,
getuige, V. LK. (11 r 10), 18, 13, nog al wel vertegenwoordigd.
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19, Eilbrandus, zie blz. 152, bij F6RST. 2 niet opgenomen.
Emelfridus (bron van de VIIe eeuw), verkooper, frg. Bland.,
45, 16. -- Niet bij FORST 2,
21. Emericus, zie blz. 25 en F6RST. 2 953.
22. Engelscava (bron van 877-882‘, mancipium, frg. Bland., 125,
29. -- Bij F6RST. 2 niet opgenomen.
23. Erboldus, a° 994, getuige te Doornik, V. LK. (nr 76) 65, 2.
-- Zie boven blz. 23. FORST. 2 heeft slechts twee voorbeelden in plaatsnamen
(waarvan één valsch is, zie F6RST. 3-JELL., I, 187) en één persoonsnaam.
24, [Erbredus], a° 959, getuige, V. LK. (n r 27), 32, 30-31. —
Onzeker, daar de naam thans volkomen onleesbaar geworden is. Geen
duidelijk overeenkomstige vorm bij F6RST.2.
25. Ercuinus, zie boven blz. 25. Alleen in Fransche bronnen.
26. Erchengvsilus (bron van de VIIe-VIIIe eeuw), priester, Vita
A mandi, cap. 6, § 24 (IX e eeuw). -- Niet bij F6RST.2.
27. Ermenlandus, a° 829, priester, getuige te Gent, V LK. (nr
10), 18, 15. — Enkele voorbeelden F6RST. 2 472,
28. Etelbertus (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 125,
18. -- Zeldzaam tegenover adal- namen (FORST 2 163.)
29. Everloga. Zie blz. 152.
30. Everundus (bron van de VIIe eeuw), verkooper, frg. Bland.,
45, 20. — Te vergelijken met Eparunt, F6RST. 2 439, Bernhund 270.
Evreundus in Pol. Irm. (I, blz. 368) wordt door LONGNON in verband met
Secundus, Maurondus gebracht. Dit is mogelijk ; maar is Evre(h)undus
niet even waarschijnlijk? te meer daar de hiatus Evre-undus in het
geval van een Romaanschen oorsprong bevreemdt.
31. Fegernodus, zie blz. 152.
32. Fesgerus (bron van de VII e eeuw), cijnsplichtige, frg. Bland ,
19, 7 (zie boven blz. 20). --- Niet bid FORSTEMANN.
33. Fietgerus, cijnsplichtige, frg. Bland., 127, 28 (lezing van Fie
onzeker). -- Niet bij FóRST.2.
34. Fletivaldus, a° 829, priester, getuige te Gent, V. LK, (n r 10),
18, 14. -- Niet bij F6RST.2.
35. Floradus, blz. 153. - Niet bij F6RST.2.
36. Florbertus, zie hoven blz. 33, 153. -- FbRST. 2 511 heeft slechts
Florbertus, bisschop van Luik en Florbertus, abt te Gent.
37. Flovera (?), schenkster, frg. Bland., 47, 13 (de parte A malrice et Floverane sororem suam : gen. sg. van Flovera?); geen ander
voorbeeld van den naam.
38. Foldinda (bron van 840-877), mancipium, frg, Bland., 124, 21.
-- Eenig voorbeeld bij FuRsT. 2 559.
20.
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39.

Fordola (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 39, 12.

-- Niet bij
40.

F6RST.2.

Frawara (bron van 840-877), schenkster, zie blz. 153. —

Niet bij FORST. 2,
41.
F6RST. 2

Fredelandus, zie blz. 40, 153. -- Geen ander voorbeeld bij

535.

42. Fresbertus (bron van de VII e eeuw), cijnsplichtige, frg. Bland.,
17, 15. -- FÓRST. ^ 525 kent alleen den plaatsnaam Fresbrahteslzern
(= FORST. 3 -JELL , , I, 950)
43. Frogerus (bron van 821), mancipium, frg. Bland., 23, 22.
-- Slechts drie voorbeelden bij FORST.' 519.
44. Froricus, a° 994, getuige te Gent, V. LK. (n r 77), 65, 6.
— Cf. FóRST, 2 520.
45. Galo, a° 941-955, getuige, V. LK. (nr 17), 23, 25. — Bij
FORST . ' niet afzonderlijk opgenomen. Andere Galo's in Holland, GALLEE,
Tijdschr , XXIII (1904), blz. 147.
46. Gerwara (bron van 840-877) , mancipium, frg. Bland , 125,
12. -- Dit en een ander voorbeeld bij FRST. 2 586.
47. Gerwol (bron van 923-936), mancipium, frg. Bland., 126, 1112. — Elders onbekend. Fout voor Gerniol f ?
48. Gettinus, a° 941-955, getuige, V. LK (nr 17), 23, 28. —
De naam Getto (FORST.', 563) is wel bekend, maar deze verkleinvorm
staat alleen.
49. Gimmo, a° 994, getuige te Doornik, V. LK. (n r 76), 65, 1.
Zie hoven blz. 23. — Drie voorbeelden bij F6RST. 2 641; in plaatsnamen
nochtans nog al goed vertegenwoordigd, zie F6RST, 3-JELL., I, 1052
50.
Gorgius, reeds boven blz. 19 vermeld, treedt nog Trad. Bland.
(bron van 947), 58, 1 op [Xl e eeuw]. -- De echtheid van het hier herhaalde
stuk is verdacht, maar zulks doet aan het bestaan van een naam Gorgius in de Xe eeuw niets af. (:orgisus (bron van 965), ibid., 80, 7,
getuige, is eveneens een raadselachtige naam (zie Gau'-, F6RST. 2 606).
51. Gumarddus (bron van 745), getuige te Sitdiu, PIRENNE, Alb.
dipl., Pl. I, D ' HOOP, 11 r 1 [X e eeuw]. --- Twee voorbeelden, F6RST. 2 691.
[Cumbarius (?) (bron van 745), getuige te Sitdiu, D ' HOOP, n r 1.
Het stuk is naar PIRENNE, Alb. Dipl , Pl. I, eene vervalsching van de
X e eeuw, hoewel berustende op een origineel van de VIII e . De andere
tekst bij GUERARD (Cartulaire de S Berlin), heeft Guntharii sacerdotis. wat zeker de echte lezing zal zijn].
52 Gumwinus (bron van 745), getuige te Sitdiu, PIRENNE, Alb.
dipl., I; D'HooP, n r 1 [Xe eeuw] . -- Als afleiding van Gunp- is deze
vorm onwaarschijnlijk, vooral met het oog op den hooges ouderdom
van de bron (GUERARD, Cartulaire, p. 55, heeft ook Gurnivinus). De
naam is dus van een zeldzamen stam gain- af te leiden.
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53. Harsbaldus (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 125,
1. — Niet hij FORST.
54. Heiga, a° 996-1029, getuige te Gent, V. LK. (n r 81), 67,
30. — Onzekere naam, zie F6RST. 2 722-723
55. Heletgerus, zie blz. 150.
56. Hetetrad (alleen casus obliqui : Heletradanern, Heletradane)
a° 839, vrouw van Engelhardus, V. LE. (n r 11), 18, 5. 6. 18 (V. LK.
leest in twee woorden). -- FORST. R 742 schijnt geen voorbeeld van het
vrouwelijk te kennen.
57. Helinda (bron van 821), mancipium, frg. Bland., 23, 23. —
Geen ander voorbeeld.
58. Helunus (bron van 923), getuige, frg. Bland, 127, 2. —
Twijfelachtige lezing.
59. Henbin. cijnsplichtige, frg, Bland., 128, 3 (lezing zeker). —
Niet FORST. 2 . Zie Hoofdstuk III, § 4.
60. Herefolc (bron van de VIIe eeuw), cijnsplichtige, frg. Bland,.
19, 3. — Nog één ander voorbeeld FORST 2 769.
61. Herenfrida, mancipium, frg. Bland , .11, 21.
62. i I ernedu-s, a° 996 . 1028, getuige, V. LK. (nr 85), 68, 32
(lezing niet volkomen zeker ; V. LK heeft s. Henredi, wat niet juist
kan zijn). -- Wat de oorsprong van Heren-, Hern- moge geweest zijn,
de stam treedt in deze twee namen duidelijk op en is elders onbekend.
63. Hildelandus (bron van de VII e eeuw), cijnsplichtige, frg.
Bland , 19, 11. --- Slechts twee voorbeelden, F6RST. 2 832.
64. Hil d em u n d e (non', sg . ), mancipium, frg. Bland , 124, 13.
— Is dit een vrouwenaam, wat niet onwaarschijnlijk is, dan is geen ander
voorbeeld er van bekend (F6RST. 2 833).
65. Hildrecus (bron van de VII e eeuw), cijnsplichtige, frg. Bland.,
19, 1. -- Een andere naam op -recus is Ferrecus, abt, Ann. Bland.,
a° 731 [XI° eeuw], Trad. Bland , 4, 8 [XI° eeuw]. Deze tweede naam
bewijst dat -recus geene fout voor -ricus kan zijn. Dissimilatie van
Hild-laik? (vgl F6RST. 2 831 )
66. Hisnoldus (bron van de VII e eeuw), verkooper, frg. Bland.,
45, 19. - -- Daar de bron Merowingisch is, kan de h verkeerd staan,
vgl. FORST 2 978 Isinolt (twee voorbeelden, dit niet opgenomen
67. Hobarnus, zie blz. 153. Één voorbeeld, F6RsT. 2 801.
68. Hostarwara (bron van 823 841), rnancipium, frg. Bland., 23,
8. — Eenig voorbeeld hij F6RST. 2 216
69. Hroc in Hrochasher^i, zie boven blz. 36, Rucho de Sclautis, blz.
40, misschien één en dezelfde naam. Bij F6RST. 2 879, 880, vindt men
talrijke voorbeelden onder Croccus en Rocco, maar alle zijn blijkbaar
niet tot één enkel type terug te brengen. Daarom ineen ik den naam
als ,, zeldzaam « te mogen beschouwen.
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70. Hruotberta, zie boven blz. 26. — F6RST 2 . 895 vermeldt drie
voorbeelden.
7L . Huniardus (?), a° 960, getuige te Gent, schenking van Arnulf,
Analectes, xxiv, 174. — Naar den heer hoofdarchivaris CUVELIER is de
lezing Hunfradi in de Analectes zeker valsch : de laatste letters zijn duidelijk -ardi en hetgeen voorafgaat is als huni of hum te ontcijferen,
maar bijna onleesbaar. Vgl. Hunard, F6RST. 2 933
72. Hunonus, a° 996-1028, getuige te Gent (S. hunoni, dus gen.
sg. van -us naam), V. LK. (n r 85), 68, 33. -- F6RST. 2 930 heeft
naast talrijke Huno's ook Hunan in den plaatsnaam Hunanesdor f
(F6RST. 3-JELL , I, 1501).
73. Hurscoldus (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 124,
20. -- Alleen hier, FiRST. 2 868.
74. Hi;'edelradus (?) (bron van 819), schenker, frg. Bland , 27,
14. — Geen andere naam schijnt met hivedel- als eerste lid samengesteld te zijn. De bijvormen Wedelradus, Trad. Bland., 26, 14 [XIe
eeuw], Hucdelradus, Ann. Bland., a° 819 [XIe eeuw], geven weinig
licht, tenzij deze laatste als Huedelradus voor Uodelradus zou moeten
gelezen worden (FÖRST. 2 1190). Maar ue- voor uo- is in het Ondl.
onbekend.
75. Idasgarda (bron van 840), mancipium, frg. Bland., 39, 13
en 45, 5 (twee verschillende porsonen). — Zelfde naam onder Franschen
vorm Idisiardis, boven blz. 26
76. Idelandus, boven blz. 26.
77. Igo, a° 941-955, getuige, V. LK, (n r 17), 23, 25. — Enkele
voorbeelden, F6RST. 2 947,
78. Ingel vara, Engelwara, zie blz. 154. — Zeldzaam buiten Vlaanderen.
79. Ingenoldus, a° 994, getuige te Gent, V. LK. (n r 77) 65, 7.
-- F6RST. 2 967 heeft slechts één voorbeeld.
80. Isol f, a° 941-955, getuige, V. LK. (nr 17), 23, 27. — Enkele
voorbeelden, FORST. 2 972.
' 81. Landgarda (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 39,
14. — Drie voorbeelden, F6RST. 2 1007 dit inbegrepen.
82. L antiara (bron van 8'23-841), mancipium, frg. Bland , 23,
8 — Twee voorbeelden, dit inbegrepen bij F6RST. 2 1010.
83. Ledricus, a° 958, abt, SERRUBE (11 r 5), 5, 21. -- Drie voorbeelden, F6RST. 2 1000.
84.
Leterus, a° 948, priester, V. Lx (n r 20), 27, 10. — Vgl.
FORST. 2 999.
85 Liejhun (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 39, 12.
— Eenig voorbeeld, FORsT. 2 1026.
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85. L itwara (bron van 923-936), mancipium, frg. Bland., 126, 16.
— Niet bij FN RST.2.
87. Lotbertus, a° 996-1028, getuige te Gent, V. LK. (n r 85),
68, 32 (waar verkeerd Lodrici staat). -- Vgl. laud- namen bij F' RST.2,
1014.
88. Louardus, a° 964, getuige te Gent, V. LK. (n r 36), 40, 39.
— Geen soortgelijke naam hij F6RST. 2 (vgl. 1063 Lovald?).
[Luco, a° 975, DUVIVIER, A ctes, I, 335, 29 en 30 bestaat niet,
te lezen Hugo, Hugonis, zie boven blz. 26].
89. Megenberta, boven blz. 27. — Nog één ander voorbeeld,
F6RST. 2 1073.
90. Megenlioba (bron van 814-840), mancipium, frg. Bland., 124,
9. — Nog één voorbeeld bij F iRST. 2 1078.
91. Musena (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 125, 16.
-- Niet bij F6RST.2.
92. Nordingus (bron van de VII e eeuw), cijnsplichtige, frg. Bland.,
17, 19. — F6RST. 2 1169 geeft één voorbeeld
93.. Odnodus, a° 992, getuige te Gent, V. LK. (n r 72), 61, 44.
-- Alleen in Odnotheshusun, FORST 3-JELL., I, 264.
Oydel a, a° 989, schenkster, V. LK. (n r 66), 58, 20 -- De
94.
naam nog als Oydala„ Trad Bland., 94, 27 (misschien dezelfde persoon). Volgens LONGNON, Polypt , I, 375, 379 zijn Ois- Old- namen van
germ. wis- wid- afgeleid. Dan is Oidala = Widala, FbRST. 2 1564 (twee
voorbeelden). Oidelo, schenker eener villa bij Reims (LONGNON, Pagi, II,
blz. 17) is denkelijk een Romaan, dus zal Oyd- wel een Romaansche
anlaut zijn. Een Oyd..., a° 992 [meer is niet te lezen, de naam schijnt
nooit voluit geschreven te zijn], V LK. (n r 72), 61, 45 (waar V. LK.
On o ... leest) is een getuige te Gent.
95. Phimat (bron van 877-882), schenker, frg. Bland., 125, 26.
-- Niet F6RST.2.
96. Radgert, a° 996-1029, zie blz. 149. — Enkele voorbeelden
F6RST. 2 1212.
97. Rasnulfus, a° 996-1029, getuige te Gent, V. LK. (n r 82),
67, 26. --- Niet F6RST.2.
98. Rimbertus (bron van 745), getuige te Sitdiu, D'HooP, n r 1
[X e eeuw]. F6RST. 2 1277 heeft twee voorbeelden. — De lezing is
sign. rimberti niet rinberti zooals D'HooP leest. Zie PIRENNE, Album
dipl., Pl. I.
99. Rinhadus, a° 829, copiist, V. LK. (II' 10), 18, 21. — F6RST.2,
1277, één voorbeeld.
100. Squantet, a° 948 (msc.) V. LK. (n r 20), 27, 15 (valsche
lezing siquantet). -- Niet bij F6RST. 2 Squan- voor swan-.
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101. Stemmarus, a° 994, getuige te Gent, V. LK. (n r 77), 65,
6. (V. LK. Stemari, verkeerd'. --- F6RST. 2 1360 slechts één voorbeeld. Latere voorbeelden SOCIN, Mhd. Namenb., 167 ' Zie ook bij
SEARLE, Onomast ags., s. v. Stanmcer.
Tegehere (bron van de VII° eeuw), cijnsplichtige, frg. Bland.,
102
17, 23. — Enkele voorbeelden, F6RST. 2 1407.
Tegenbertus, cijnsplichtige, frg. Bland., 19, 14. — F6RST.2
103.
1407 vermeldt twee voorbeelden.
Teingerus, a° 996 1029, getuige te Gent, V. LK. (n r 81),
104.
67, 30. -- F6RST. 2 1407 heeft drie voorbeelden.
Thegenlandus, zie blz. 154.
105.
cijnsplichtige, frg. Bland., 17, 14. --- F6RST.2
Thingbertus,
106.
1456 heeft drie voorbeelden, dit inbegrepen.
Theadwara en Thiutwara, blz. 154.
107.
108. *Thrudberga is waarschijnlijk de naam van eene schenkster,
die frg. Bland., 29, 17 als Thriudberga en ibid , 29, 23, als Trhutborganem (acc. sg. voor dat.) optreedt (Trad. Bland., 28, 16, Thietberga; 28, 21-22, Thrudberge; Ann. Bland., a° 830, Trudberga).
Drie voorbeelden (dit inbegrepen) bij FURST. 2 424.
Thrudger (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 124,
109.
19. — Vier voorbeelden F6RST. 2 425.
Usebertus, grondeigenaar, frg. Bland., 47, 15. -- Niet bij
110.
FORST. 2.
Vioradus (bron van 745), copiist te Sitdiu, PIRENNE, Alb.
111.
dipl., Pl. I, D'HooP, n r 1. — Eenig voorbeeld FORST 2 1621. (GuÉRARD, Wartul. de s. Bertin, p. 55, heeft ook Vioradus).
Vultbertus (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 124,
112.
23. -- Enkele voorbeelden F6RST. 2 1663.
IT aldberta, boven blz. 29. Vgl. F6RST. 2 1502 (drie voorbeelden).
113.
Waldethuda (bron van 815-840), mancipium, frg. Bland., 124,
114.
16. -- Niet F6RST.2.
Walradus, blz. 154. - Buiten Vlaanderen zeldzaam.
115.
Widgrimus (bron van 745;, getuige te Sitdiu, PIRENNE, A lb.
116.
dipl., Pl. I, D'HooP, nr 1. — Niet F6RST.2.
Wilnodus, blz. 155.
117.
Windborog (bron van 840-877) mancipium, frg. Bland., 125,
118.
6. — Geen ander voorbeeld * F6RST. 2 1619.
Wornarus, blz. 155.
119.
Tot de zeldzame namen moeten nog gerekend worden de binamen
(§ 4, blz. 34).
Van de namen in plaatsnamen (I, § 5) vertegenwoordigd zijn een aantal
ook zeldzaamheden. Hostarmar-, blz. 37, Sewar-, blz. 3S, Thia(d)bod-,
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blz. 38, Thrassald-, blz. 38 zijn blijkens F6RST. 2 215, 1424-1425,
1464, niet gewoon. — Zie ook ],oven het aangaande Bella, Butsa,
Eka, Frigela, Gutda, Erma, Manta, blz. 41-42, gezegde. Verder moeten
Bacca, Basa, Mara, Papa, Petta, Potta, Tata, Teppa Willa (blz.
42); Cana, Cula, Herla, Handila, enz. (blz. 43); en eindelijk Heccra, Bladra, Flir-a (?), Ledra, Vindre (blz. 44-47) tot de zeldzaamheden gerekend worden.
De waarde der zeldzame persoonsnarnen ligt juist in de omstandigheid dat ze minder gewoon zijn en bijgevolg aan invloeden van buiten
minder onderhevig. Er is dus meer kans dat wij ze neergeschreven
vinden, zooals ze in Vlaanderen uitgesproken werden. Als geloofwaardige
getuigen van het taalgebruik verdienen ze bij voorkeur onze aandacht.

§ 9.

Oudere laag in de persoonsnamen.

Een deel der namen, in de X e eeuw gebruikelijk, komt in lateren
tijd, XI e , XII e , XIII e eeuw en zelfs later nog voor. Daarentegen geraken talrijke naamvormen die onze teksten nog opleveren met de XIe
eeuw of vroeger in onbruik. Hieronder eene lijst dezer oudste naamvormen.
1. A dalti arius, a° 829, diaken, getuige te Gent, V. Lx. (n r 10),
18, 19. - Adalgerus nog a° 996 1029, V. LK (11 r 84), 68, 3 [XI e eeuw]
(waar V. LK. Adalgei leest). Geen later voorbeeld.
2. Alafridus (bron van de VII e eeuw), cijnsplichtige, frg. Bland.,
19, 5. — Laatste voorbeeld
3. Albelenda, cijnsplichtige, frg. Bland., 127, 17. — Laatste
voorbeeld.
4. A Ibinus (bron van de VIP eeuw), verkooper, frg. Bland., 45,
19. -- Laatste voorbeeld.
5. Ald'ebertus (bron van 675), getuige te Elnone, Test. s. Amandi,
Ms. Gent, nr 224, f° 64 v° [IXe eeuw]. Denkelijk geen Vlaming; laatste
voorbeeld.
6. Aldricus (bron van de VII e eeuw), verkooper, frg. Bland.,
45, 19. -- Laatste voorbeeld
7. Altbora, blz. 155. — Eenig voorbeeld.
8. Ambrico (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 41, 4. —
Laatste voorbeeld.
9. A moltrud, cijnsplichtige, frg. Bland, 127, 12. — Laatste
voorbeeld,
10. Ail sol (1-, zie A nsoldingehem, boven blz. 34, 39.
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H. Austrohaldus centenarius (bron van 745), getuige te Sitdiu,
Alb. dipl., Pl, I, D'11ooP, nr 1 [Xe eeuw]. -- Geen later

PIRENNE,

voorbeeld.
12. Baduricus, a° 829, custus [sic] presbyter, getuige te Gent,
V. LK. (nr 10), 18, 13. -- Badericus (bron van 815-844), presbiter,
frg. Bland., 13, 25. -- Laatste voorbeelden.
13. Baldomanxin, blz. 155. — Eenig voorbeeld.
IA. Baltelda (bron van 82 .2), mancipium, frg. Bland., 33, 19. —
Laatste voorbeeld.
15. Beretger (bron van 821), mancipium, frg. Bland., 23, 22.
-- Laatste voorbeeld. Trad. Bland , 22, 22, vervormt den naam tot
Berengerus.
16 Bereuvelpus (bron van de VII° eeuw), blz. 156. — Geen later

voorbeeld.
17 Berthlendis (bron van 848-877), mancipium, frg. Bland., 41,
12. — Laatste voorbeeld.
18. Boso (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 125, 13. —
Laatste voorbeeld.
19. Br'unhardus, a° 829, clericus, getuige te Gent, V. LK. (nr
10), 18, 19; (bron van 825), schenker, frg. Bland., 27, 19; cijnsplichtige, ibid., 21, 6; (bron van 832), schenker, ibid., 31, 8. — Geene
latere voorbeelden.
Clodaiviva, boven blz. 25, 156. -- Eenig voorbeeld.
20.
Clotbaldus, blz. 25, 156. -- Laatste voorbeeld.
21.
Clotrada, blz. 25, 152, 156. — Eenig voorbeeld.
22.
23. Dotto (bron van de VII e-VIIIe eeuw), comes ex genere Francorum, Vita Amandi, cap. 3, § 13 [IX e eeuw].
24.
Chramnus (bron van 745), blz. 156. — Zie Ra y on (145).
25 Egelmundus, a° 829, priester, getuige te Gent, V. LK. (n r 10),
18, 19-20. -- Geen later voorbeeld.
26-31. Egesbaldus, blz. 156 ; Egesburga, blz. 156 ; EEesharius,
blz. 156; Egesloga, blz. 156; Egesricus, blz. 156; Egesunus, blz. 156
(bron 840-877), — Geene latere voorbeelden.
32, Eilbodo, a° 959, blz. 152. -- Nog voorbeelden Trad. Bland,,
geen later dan 990.
33. Eilbrandus, a° 994, blz. 152, 157. — Eenig voorbeeld.
34. Emelfridus (bron van de VIIe eeuw), blz. 157. -- Laatste
voorbeeld.
35. Engelgarius (bron van 923), schenker, frg. Bland., 126, 19.
-- Geen later voorbeeld.
36. Engelmundus, schenker, Ann. Bland. a° 826, [XI e eeuw].
-- Eenig voorbeeld in onze teksten.
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37.

Erchengysil us (bron van de VII e -VIII e eeuw), blz. 157. —

Eenig voorbeeld.
38. Erchenmarus, a° 829, priester, getuige te Gent, V. LK. (n r 10),
18, 20. — Geen later voorbeeld.
39. Ermenlandus, a° 829, blz. 157. — Eenig voorbeeld.
40. Everloga (bron van 840-877), blz. 152, 157. -- Eenig voorbeeld.
41. Everundus (bron van de VII e eeuw), blz. 157. — Geen later
voorbeeld.
42. Fes,erus, blz. 153. --Eenig voorbeeld.
43. Fletu'aldus, a° 829, blz. 157. — Eenig voorbeeld.
44. Floradus (bron van de VII e eeuw), blz. 153. — Eenig voorbeeld.
45. Florbertus (bron van de VII e eeuw), blz 33, 157. — Geen
later voorbeeld.
46. Flovera, blz. 157. — Eenig voorbeeld.
47. Foldinda (bron van 840-877), blz. 153. — Eenig voorbeeld.
48. Fordola (bron van 840-877), blz. 158. — Eenig voorbeeld.
49. Fredelandus, a° 9 41-955, biz 40, 153, 158. -- Eenig voorbeeld
50. Fresbertus, blz. 158. — Eenig voorbeeld.
51, Frobertus (bron van 814-840), schenker, frg. Bland., 124, 11;
(bron van 840-877), inancipiuni, ibid , 43, 5. -s- Geene latere voorbeelden.
52. Frogeius (bron van 821), blz 158. — Eenig voorbeeld.
53. El Ördd- in Frordeslo, a° 994, blz. 36. - Geen later voorbeeld.
54 Ge r lebus (bron van 814-840), blz. 153. — Laatste voorbeeld
a° 981, v. LK. (n r 54), 51, 25, [XP eeuw].
55. Germund, a° 941-955, getuige V. LK. (n r 17), 23, 29
[v. LK. Germano, fout]. -- Geen later voorbeeld.
56. Geruinus (bron van 838), schenker, frg. Bland., 31, 4; ibid ,
47, 24 (zelfde schenking). -- Laatste voorbeeld a° 972, Trad, Bland.,
83, 20 [XI eeuw].
57. Ger ivara (bron van 840-877), blz. 158. — Laatste voorbeeld.
58. Gerivol (bron van 923-936), blz. 158. -- Eenig voorbeeld.
59. Giselmondus (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland , 35,
Geen later voorbeeld.
60. Giseln'inus, cijnsplichtige, frg. Bland., 17, 16. __ Laatste
voorbeeld.
61. Goden'aldus, grondeigenaar, frg. Bland , 47, 14. — Geen later
voorbeeld.
62. Gondbaldus (bron van 815-844) cijnsplichtige, frg. Bland , 21,
7-8. — Gumboldus, a° 996-1029. subpi epositus, V. LK. (n r 81). 67,
29 [V. LK. Guboldi voor Guboldi]. — In Trad. Bland , 20, 7 is
Gondbaldus van het fragment Gumbaldi geworden [XIe eeuw]. —
Geene latere voorbeelden.
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63. Gosebertus (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 37, 7.
— Geen later voorbeeld.
64. Grimuara, Deo sacrata, frg. Bland., 47, 17. — Laatste voorbeeld.
65. Gumarddus (bron van 745), blz, 158. — Laatste voorbeeld.
66. Gumuinus (bron van 745), blz. 158. — Eenig voorbeeld.
67. Hardolfus, cijnsplichtige, frg. Bland., 17, 27 en 29 -- Geen
later voorbeeld.
68. Hardricus, cijnsplichtige, frg. Bland., 21, 10. — Geen later
. voorbeeld.
69. Harsbaldus (bron van 840-877), blz. 159. --- Eenig voorbeeld.
70. Hathericus (bron van 923-936), schenker, frg. Bland., 126,
1U. -- Laatste voorbeeld.
71. Hel en and us, a° 988, zie blz. 150. — Geen later voorbeeld
72. Helinda (bron van 821), blz. 159 . — Eenig voorbeeld.
73. Helunus (bron van 923), blz. 159 . — Als de lezing juist is,
eenig voorbeeld.
74. Hengelsenda; cijnsplichtige, frg. Bland., 128, 6. — Laatste
voorbeeld.
75. Herbor, blz. 155. -- Eenig voorbeeld.
76. Here folc, blz. 159. -- Eenig voorbeeld.
77-78. Herenf rida, blz. 159, Hernedus, ibid., a° 996-1028, ibid.,
eenige voorbeelden.
79. Herigerus (bron van 822), schenker, frg. Bland., 27. 6. —
Geen . later voorbeeld
80. Herwald- in Hervadolugo (broil van 745), blz. 36, 39, -Geen later voorbeeld.
81. Hildeberga (bron van 814-840), schenkster, frg. Bland , 23,
25. — Geen later voorbeeld.
82. Childebaldus (bron van 745), getuige te Sitdiu; PIRENNE, Alb.
dipl., P1. I, D ' HOOP, nr 1; Hiideboldus, a° 864, notarius, SERRITRI+7
(nr 4), 4, 33. — Laatste voorbeelden.
Childebertus (bron van 707), blz. 31. -- Hildebertus (bron
83.
van 707), getuige, Trad. Bland., 50, 21, [XI° eeuw]. -- Geen later
voorbeeld.
84. Childela (bron van 694), Deo sacrata, schenkster, frg. Bland,,
49, 9. — Hildelane, [gen. sg ], ibid , 47, 9, schenkster. — Laatste
voorbeelden.
85. Hildelandus, blz. 159. — Eenig voorbeeld.
86. Hildernunde (bron van 814-840); blz 159. -- Geen later
voorbeeld.
87. Hildericus, Childericus (bron van de VII e -VIIP eeuw), blz.
Geen later voorbeeld.
31.
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88 Hildrecus, blz. 159. -- Eenig voorbeeld.
89. Hilpericus (bron van de VIIP-VIII e eeuw), blz. 31. — Geen
later voorbeeld.
90. Hymnechildis (bron van de VIIe -VIIIe eeuw), blz 32 — Eenig
voorbeeld.
91. Hisnoldus (bron van de VIIe eeuw), blz. 159. -- Eenig voorbeeld.
92. Horscolfus (bron vals 840-877), mancipium, frg. Bland , 35,
15. -- Laatste voorbeeld.
Eenig voorbeeld.,
93. Hostarwara (bron van 823-841), blz. 159.
94. Hroc in Hrochashem, a° 745, Rucho (bron van de VII e eeuw),
blz. 36, 40, 159. — Laatste voorbeelden.
95. Hrotherius, cijnsplichtige, Rotherius, andere cijnsplichtige, frg.
Bland., 19, 9 en 10. — Geen later voorbeeld.
96. Hruodgarda (bron van 822), schenkster, frg. Bland. 29, 1. ;
Hr-uodgarda (bron van 838), mancihium, frg. Bland., 31, 7; Rod8arda,
zelfde persoon, ibid., 47, 26 ; andere Rodgarde (bron van 923-936),
schenkster. ibid., 126, 15. — Geen later voorbeeld.
97. Huniardus (?), a° 960, blz. 160. — Eenig voorbeeld.
98 Hunonus, a° 996 1028, blz. 160. — Eenig voorbeeld.
99. Hurscol d us (bron van 840-877), blz. 160. — Eenig voorbeeld.
100. Hzvedelradus (?) (bron van 819), blz. 160. — Eenig voorbeeld.
101. Idasgarda (bron van 840), enz., blz. 160. — Laatste voorbeelden.
102. Igo, a° 941-955, blz. 160. — Geen later voorbeeld.
103 I , ,c enol dus, a° 994, blz. 160. — Eenig voorbeeld
101. Isol f a° 941-955, blz 160. — Geen later voorbeeld.
Lanter • us, a° 996, cancellarius, V. LK. (n'' 79), 66, 2. -- Geen
105.
later voorbeeld.
106. Lant/r •idus (bron van 840-877, schenker, frg. Bland., 37, 16.
--- Laatste voorbeeld.
Lantivara (bron van 823-841), blz. 160. — Geen later voor107.
beeld.
108. Ledricus, a° 958, blz. 160. — Geen later voorbeeld.
109. Ledivaldus (bron van , de VIIe eeuw), verkooper, frg. Bland.,
45, 20. — Geen later voorbeeld. (Trad. Bland., 44, 20 Lidivaldus,
[XIe eeuw]).
110. Leterus, a° 948, blz. 160. -- Laatste voorbeeld.
111. Liefhun (bron van 840-877), blz. 160. --. Eenig voorbeeld.
112. L ietu'oldus, a° 996, getuige te Gent, V. LK. (n r 79), 66, 38;
Liodwaldus, cijnsplichtige, frg. Bland , 19, 2. — Geene latere voorbeelden.
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Liobulf (bron van 823-841), mancipium, frg: Bland., 23, 7.
113.
— Laatste voorbeeld.
114. Litwara (bron van 923-936), blz. 161. — Eenig voorbeeld,
115. Lotbertus, a° 996-1028, blz. 161. — Geen later voorbeeld.
Louardus, a° 964, blz. 161. -- Geen later voorbeeld.
116.
117. Madhalberta (bron van 814-840), blz. 27. — Geen later
voorbeeld.
118. Madhelboldus (bron van 840-877), schenker, frg Bland., 43.
8; Madelboldus, a° 941-955, getuige, V. LK. (n r 17), 23. 26. — Geene
latere vrorbeelden.
119. Madhelricus (bron van 840 877), mancipium, frg. Bland., 43,
10. -- Laatste voorbeeld.
120. Maina, blz. 40. — Laatste voorbeeld.
121.
M egenberta (bron van 840-877), blz 27, 161. — Geen later
voorbeeld.
122. Megenhelda (bron van 814-840), mancipium, frg. Bland., 124,
10. — Geen later voorbeeld.
123 Megenlioba (bron van 814-840), blz. 161. — Eenig voorbeeld.
124. Morbertus, blz. 40. — Geen later voorbeeld.
125. Musena (bron van 840-877), blz. 161. --- Eenig voorbeeld.
126. Nantharius (bron van 745), abt te Sitdiu, PIRENNE, Alb. dipl.,
Pl. I, D'HooP, n r 1. — Geen later voorbeeld.
127. Nordingus, blz. 161. — Eenig voorbeeld
Odoacer, a° 948, advocatus, v. LK. (n r 20), 27, 44; Oda128.
cer, a° 954, advocatus, ibid. (nr 23), 30, 15; Odacer, a° 960, getuige
te Gent, schenking van Arnulf, Analectes, xxiv, 174 ; a° 964, v. LE.
(nr 36), 40, 38. — Zie nog Trad. Bland., 57, 31; 72, 13; 92, 12
(naar bronnen van 941, 947, 984 [XP eeuw]): A udacer, Ann. Bland.,
a° 862, 879 [XI e eeuw]; Trad. Bland., 91, 4 (bron van 983 [XI e eeuw]). —
Geene latere voorbeelden.
129.
Odlenda (bron van 923), lijfeigene, frg. Bland., 126, 20. —
Geen later voorbeeld.
130.
Odnodus, a° 092, blz. 161. — Eenig voorbeeld.
131.
Odric, a° 829, subdiaken, getuige te Gent, V. LK. (nr 10),
18, 17. - Geen later voorbeeld.
Oydela, a° 989, blz. 161. — Geene latere voorbeelden
132.
133.
Osgiva (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 39, 13,
blz. 20. — Eenig voorbeeld.
134.
Ostarmar- in Ostarmaringarodha, Hostarmaringabiluca (bron
van 840 877), blz. 37. — Geen ander voorbeeld.
135.
[Oti, f ridus, a° 960, getuige te Gent, schenking van Arnulf,
Analectes, xxiv, 174 [Ot thans niet meer leesbaar] ; a° 994, getuige te
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Doornik, V. LK. (n r 76), 65, 1. — Nog één voorbeeld (bron van 962),
Trad. Bland, 76, 7 [XIe eeuw], later geen meer.
136, Phimat (bron van 877-882), hlz 161. -- Eenig voorbeeld.
137. Radger, a° 941-955, getuige, V. LK. (u r 17), 23, 33. —
Geen later voorbeeld.
138. Rao'gert, a° 996-1029, blz. 161. — Geen later voorbeeld.
139. Radg ot, blz. 151. — Geen later voorbeeld.
140. Radmannus, cijnsplichtige, frg. Bland., 17, 30 ; andere Radmannus, cijnsplichtige, ibid., 21, 9. -- Geene latere voorbeelden.
141. Radsuinda (bron van 822), schenkster; frg. Bland 33, 15. —
Laatste voorbeeld.
142. Rasnul jus, a° 996-1020, blz. 161. -- Eenig voorbeeld.
143. Rathadus, schenker. frg. Bland., 49, 17. — Een Rathadus
komt nog als abt voor Trad. Bland., 4, 5. Daar deze abt van elders
onbekend is, is er misschien verwarring met den naam van dezen schenker
— Geene andere voorbeelden
144. Ra y on (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 125, 7.
-- Geen later voorbeeld. Eigenlijk is Ravot = Chramnus, boven
blz. 156, 164.
145. Regneuig (bron 877-882) wordt tributaria, frg. Bland., 125,
20. — Geen later voorbeeld.
146 Rirnber-tus (bron van 745), blz. 161. --- Laatste voorbeeld.
147. Rinhadus, a° 829, blz. 161. — Laatste voorbeeld.
148 Roding, a° 959 (sig. roding., in het orig. — V LK. leest
Beding), getuige te Gent, V. LK. (n r 27), 32, 32. — Laatste voorbeeld.
149. Rudgis, a° 941-955, getuige, V. LK. (n r 17), 23, 27. —
Laatste voorbeeld.
150. Rutradus, a° 941-955, V, LK. (n r 17), 23, 23.
Geen
later voorbeeld.
151. Saxbertus (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 37, 21.
— Geen later voorbeeld.
152. Sewar- in Seu aringahem, blz. 38. -- Eenig voorbeeld.
153. Sigebora, blz. 155. -- Eenig voorbeeld.
154. Sigericus (bron van 838), schenker, frg. Bland., 31, 4. —
Geen later voorbeeld.
• 155. Sigothrod (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland., 125,
6. — Geen later voorbeeld.
156. Squantet, a° 948, blz. 161. — Eenig voorbeeld.
157.
Tegehere, biz 162.
Eenig voorbeeld.
158.
Tegenbertus, blz. 162. -- Geen later voorbeeld.
159.
Teingerus. a° 996-1029, blz. 162. — Laatste voorbeeld.
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Teutmundus, a° 829, clericus, getuige te Gent, V. LK. (n r 10),
160.
18, 17. -- Geen later voorbeeld.
161.
Thegenlandus, a° 829 en bron van 840-871, blz. 154. —
Eenige voorbeelden.
162.
Thiabod- in Thiahodingahem (bron van 840-877), blz. 38. —
Dat de naam later ongebruikt was blijkt uit de vervorming Thietboldingim in Trad. Bland , 42, 8, [Xl e eeuw].
163.
Thing,be; tits, blz. 162.. In Trad. Bland., 16, 14 [XI P eeuw],
is de naam tot Thietbertus vervormd, bewijs dat hij ongewoon was;
geen later voorbeeld.
164.
Thiodere, cijnsplichtige, frg. Bland. 17, 21. — Later ongewoon, daar Tr ad. Bland., 16, 21 [Xle eeuw] Thiodericus schrijft. --Geen later voorbeeld.
165.
Thrasbertus (bron van 840-877), mancipium, frg. Bland.,
39, 10; Trasbertus, a° 984, getuige te Gent, V. LK (n l' 60), 54, 6
[afschrift Xe eeuw]. — Geene latere voorbeelden.
166.
Thrassald- in Thrassaldingehem, a° 966, blz. 38. -- Eenig
voorbeeld in Gent.
167.
Thrudberga, blz 162. — Door Trad. Bland., 28, 16 tot
Thietberga vervormd (28, 21-22 77hrudberge) [XI° eeuw]). De naam
was dus in de XI e eeuw ongewoon. -- Geene latere voorbeelden.
168.
Thrudger (bron van 840-877), blz. 162. -- Geen voorbeeld
na 947 (Trad. Bland 57, 27) [XI' eeuw], misschien ontleend aan den
brief van Transmarus, a° 941 (zie B. C. H., 1895, p. 126) [XI e
-XI
e eeuw].
169.
Tiodul/ils (bron van 923), cijnsplichtige, frg. Bland , 126,
21. --- Geen later voorbeeld.
170.
Trasbertus (bron van 840-877), schenker, frg. Bland., 125,
4; (bron van 888 898) presbiter, schenker, ibid., 126, 3-4. — Geene
latere voorbeelden.
171.
Usebertus, blz. 162. — Eenig voorbeeld.
172.
Vioradus (bron van 745), Hz. 162. - - Eenig voorbeeld.
173.
Vul frimus, schenker, frg. Bland, , 47, 16. --- Geen voorbeeld
na de X e eeuw
174.
Vulgangus, a° 966, grondeigenaar, Diploma van Lotharius,
Analectes, xxiv, 177. — Geen later voorbeeld.
175.
Waloco, a° 941-955, blz 29. — Geen later voorbeeld.
176.
Waningus (bron van 745), getuige te Sitdiu, PIRENNE, A lb.
dipl . Pl. I, D ' HOOP (nr 1 [Xe eeuw]. — Geen later voorbeeld.
177.
Were[n]rund, a° 941-955, blz, 150.
Laatste voorbeeld.
178.
Widgrimus (bron van 745), blz 162. - Laatste voorbeeld.
Windborog (bron van 840-877), blz. 162. -- Eenig voorbeeld.
179.
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Winegarius, a° 829, decanus, presbyter, getuige te Gent
180.
V. LK. (ur 10), 18, 14. — Geen later voorbeeld.
Winettharius (bron van de VIIe eeuw), frg. Wand., 45, 20.
181.
— Geen later voorbeeld, tenzij I 'intreshovo, blz. 39, 48, td'inep-har jain den gen. sg. vertoont.
Witerus (bron van 892), getuige, frg. Bland., 43, 18:
182.
Witterus (bron van 971), Trad. Bland., 83, 4. --- Geen later voorbeeld.
U 7 omarus, blz. 155. --- Geen voorbeeld na 981.
183.
Bij de oudere laag zijn nog te rekenen eenige niet-Gentsche naalen, die
tevens als voorbeelden van zeldzame namen kunnen dienen, daar geen
enkel er van in lateren tijd nog voorkomt.
Uit DEMARTEAII, Vit. antiq. Lambert. : A rnalgislus tensaurarius 169
(misschien Romaan); A utlaecus 163, 164; Baldiiislus 168 (denkelijk
Romaan); Baldoveus 161 (Romaan?); Pharamundus 153, 156 (Rolvaan?)
[alles VIIIe eeuw].
Uit Vita Trudon.. Gotmundus 290, 10; Unleof Haspengouwer 297, 26
[Xe eeuw] .
Tot de oudere laag behooren natuurlijk ook de in § 3 Traditioneele
namen opgenomen voorbeelden (blz. 30 vlg.). Aldaar vindt men eveneens de (enkele) gevallen van namen van vorsten of heiligen die in
levend gebruik gebleven zijn De alleroudste namen zijn die van de
VIIe en VIIIe eeuw, maar we kennen die uitsluitend door latere afschriften. Bier laat de vorm der namen meermaals vermoeden dat ze
in spelling verjongd zijn geweest. Nochtans meen ik dat eene lijst
dezer oudste Naamvormen (VII e en VIIIe eeuw) niet van belang ontbloot
is : Albinus, Aldebertus, Aldricus, Austrohaldus, Berewelpus, Clodbaldus , Clotrada, Dotto, Chramnus, Erneljridus, Erchengysilus, Everundus, Floradus, Florbertus, Gumarddus, Gum ivinus, Heru,ald,
Childebaldus, Childebertus, Childela, Hildericus, Childericus, Hilpericus, Hymnechildis, Hisnoldus, Hroc, IV antharius, Rimbertus,
Vioradus, I'Vaningus, Widgrimus, 6l 'inettharius.

Van een aantal namen die in Vlaanderen na de IX e of Xe eeuw
niet meer voorkomen kunnen elders voorbeelden gevonden worden. Zoo
zijn Geruinus, Gumboldus, Hengelsenda, Hildeboldus, Childebertus,
Lietuoldus, Otfridus, 11 'alo • o, 1 Vinettha,ius, door overeenkomstige
Middelhoogduitsche naamvormen vertegenwoordigd in de XI e , XIIe, XIIIe
en zelf XIV(' eeuw (zie SocIN, Mud. Na;n en b . , blz. 619, 126, 53, 24
en 180, 126, 26, 29 en 156, 39, 42). Ook is de aantcekening ,, laatste
voorbeeld « niet al te streng op te vatten, daar ik niet alle stukken
in Vlaanderen, na de Xe eeuw heb kunnen onderzoeken Zij geldt nochtans
in vollen omvang voor al de stukken van het archief der S. Baafsen S. Pietersabdijen te Gent.
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§ 10. Vrouwenamen.
Vrouwenamen zijn in alle bronnen minder vertegenwoordigd dan
mannennamen. Ook verdienen ze meer onze aandacht, daar hunne zeldzaamheid ze kostbaarder maakt. Hieronder eene lijst der Ondl, vrouwenamen
in onze teksten.
A dhela , Afirona ( ? gen. sg. A ijone), A lbelenda (blz. 163),
(blz. 150), A melberga (blz. 32), A moltrud (blz. 24),
fgarda
Al
A va, Baltelda (blz. 164), Bavin, Berta, Berthildis, Berthlendis
(blz 164), Berthrada, Bertrada, Childela (blz. 166), Clodawiva (blz.
23), Clotrada (blz. 25), Egesburga (blz. 156, 164), Egesloga (blz.
156, 164), Engelscava (blz. 157), Engelsuit (blz. 149), Engelwara
(blz. 154), Erkenburoc (blz. '150), Erkenrad, Ermengardis, Ermina,
Everloga (blz 152, 157, 165), Flovera (? blz. 157), Folcrnda (blz.
149), Foldinda (blz. 157, 165), Folgarda (blz. 149), Fordola (blz.
158, 165), Frawara (blz. 153, 158), Fridesuenda (blz. 20, 153),
Fritlielinda (blz. 149), Frowin (blz. 149), Gerberga, Gersuinda, Gertrudis iblz. 26, 150), Gerwara (blz. 158, 165), Gisla, Godalinda,
Godelinda (blz. 150), Grimuara (blz. 166 1 , Guodhelda (blz. 150),
Heletrad (blz. 159), Helinda (blz. 159, 166), Hemma, Hengelsenda
(blz 166), Herenfrida (blz. 159, 166), Herlinda (blz. 150), Hermengarda, Hildeberga (blz. 166), Hildegardis, Hildela (blz. 166), Hildemunde (? blz. 159), Hymnechildis (blz. 32), Hostarwara (blz. 159, 167),
firuod,g arda (blz. 167), Hruotberta (blz. 26, 160), Idasgarda (blz. 160,
107), Idisiardis (blz. 26, 160), imma (blz. 149), Ingeltvara (blz. 154,
160), Landburuga (blz. 150), Landgarda (blz. 160), Lantwara (blz.
160), Liaveld (blz. 150), Liedrada (blz. 149), Liefhun (blz. 160, 167),
Litwara (blz. 161, 168), Madhalberta (bl. 27, 168), Mathildis, Mcgenberta (blz. 27, 161), Megenhelda (blz. 168), Megenlioba (blz. 161,
168), Iliusena (man of vrouw, zie blz. 161, 168), Odlenda (blz 168),
Odriana (blz. 19), Ordela (blz. 27, 161), Osgarda (blz. 20), Osgiva
(blz. 20), Radgert (blz. 149, 161), Radsuinda (blz. 169), Regenburuga
(blz. 150), Regenelda (biz 150), Reginsuint (blz. 22), Regnewig (blz.
168), Reinsuent (blz. 149), Richelda (blz. 150), Ricsuinda (blz. 150),
Rodgardis (blz. 167), Siburg (blz. 149), Sigothrod (blz. 169), Susanna
(blz. 20), Theadwara, Thiutwara (blz. 154, 162), Thietgarda (blz.
150), Thiodsuinda, Thrudberga (blz. 162, 170), Vulgarda (blz. 150),
Waldberta (blz. 29), Waldethuda (blz. 162), Werenburoc (blz. '150),
Were[n]mund (blz. 150), Windborog (blz. 162), Wivechin (blz. 34),
Wiv in (blz. 150).
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§ 11. Namen uit één stam.

Een rijken oogst van eenstammige namen verschaffen de plaatsnamen. Zie de lijsten blz. 39 en vlg. Buiten de aldaar aangegeven naamvormen uit één enkelen stam zijn nog de volgende aan te teekenen
Abbo (blz. 149), Adhela, AdTo, Also, A ffona, Agso, Albinus (blz. 163),
Ava, Badinus (blz, 23), Bavin, BenTo, Berta, Bertinus (blz. 33),
Bono (? blz. 19), Boso (blz. 164), Brodherin (blz. 34), Childela (blz.
166), Dado (blz, 22), Dodo, Dodolinus, Dotto, Chramnus (blz. 156),
Dudolinus, Ello, Emmo, Ermina, Eveio, Flovera, Folkin, Fordola
(blz. 158), Frowin (blz. 149), Galandus (blz. 34), Galo (blz. 153),
Gero, Gettinus (blz. 158), GeTo, Gimmo (blz, 158), Gisla, Godo (blz,
23), Godielin, Gontso, GunTelo, Heiga (blz. 159), Hemma, Hildela
(blz. 166), Hugo (blz. 26), Flunonus (blz. 160), Igo (blz. 160), Imma,
Karolus (blz. 32), Lobbin (blz 34), Maina (blz. 40), Mannin, Manno,
Moliga (blz. 34), Musena (blz. 161), Nordingus (blz. 161), Obbo,
Odo (blz. 23), Onekinus (blz. 154), Otto (blz. 23), Pippinus (blz. 32),
Poppo Puppe, Ra y on, Roding (blz. 169), Sigelin, Teudo (blz. 23),
Tiet3a, 14 aloco (blz. 29), Waningus, 14 'ene.To, Wide, Winethingus
(blz. 155), Wivechin (blz, 34), Wivin (blz, 150), WiTelinus,
De -so, -qo-namen (Adso, Agso, enz.) vinden in Hoofdstuk III,

§ 2, eene afzonderlijke behandeling; zoo ook de verkleinwoorden op
(1)in, -kin (Albinus, Onekinus), enz. (Hoofdstuk III, § 3).
De overgroote meerderheid der hier en blz. 40 vgl. opgesomde
eenstammige namen zijn vleinamen, d. w. z, naamvormen waarvan het
verband met tweestammige lange namen blijkbaar gevoeld werd en die
als vleiende, streelende verkorting van deze konden gelden, Vleinamen
in een anderen zin zijn ,, baker «-namen (blz 18, 42), die hun oorsprong
in de kleutertaal nemen. Abbo, Afna (A uit A f naam), Dado,
Dodo, Dotto, Lobbin, Poppo, enz., moeten hieronder gerekend worden.
Daarentegen zijn enkele naamvormen als oorspronkelijk eenstammig te
beschouwen, niet als verkortingen van tweestammige. Dat is het geval
met Ava, Chramnus, Galandus (bijnaam, zie blz. 34), Got (blz. 43),
Hroc (blz, 40), Hunonus, Karolus, Moliga (bijnaam? blz, 34), Rayon.
§ 12. Overal voorkomende namen.
De overgroote meerderheid der Germaansche namen in de middeleeuwen draagt een internationaal karakter. Ze worden even goed in
Duitschland en in Frankrijk als in Engeland of Vlaanderen aangetroffen.
Zelfs de vorm van den naam laat slechts in gunstige gevallen de na16
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van den drager raden. Hiermee is geenszins beweerd dat
zulke naamvormen taalkundig niet te gebruiken zouden zijn, Wel integendeel. Maar omzichtigheid is geboden en daarom zijn bier, in eene
nagenoeg volledige lijst, de namen uit onze bronnen bijeengebracht die
buiten Vlaanderen veelvuldig voorkomen.
tionaliteit

Adhela, Adalardus, Adelbertus Adalbertus, A delelmus, Adalgarius, Adalgaudus, Adelmarus, Adelwinus, Agalbaldus, Aldebertus,
Aldricus, Alfgarda, Alfricus, Amalfredus Amalfridus, Amalricus
Amulricus, Ansellmus, Arnoldus, Arnolfus Arnulfus, Ascricus,
Athelradus, Ava, Baldoinus Baldwinus, Berfridus, Bernardus, Berta,
Berthildis, Berthlendis, Bert(h)rada, Bertradus, Brunhardus, Dado,
Dodo, Egesharius, Ello, Engel(h)ardus, Engelf ridus, Engelgarius,
F,ngelramnus, Erembertus, Eremfridus, Ericus, Erkenburoc, Erkengerus, Erlebaldus, Erlulfus, Ermengardus, Ermina, Everardus,
Folbertus, Folcardus, Folcrada, Folcricus, Frithelinda, Frobertus,
Frumoldus, Geldulfus, Gerbaldus Gerbold, Gerberga, Gerbertus,
Germund, Gero, Gersuinda, Gerulfus, Geruinus, Giselmondus, Godehertus Godobertus, Godefridus, Godalinda Godelinda, Godewaldus,
Gondbaldus Gumboldus, Gonibertus, Gotmarus, Grimbaldus, Gundol f,
Guntardus, Guntharius Gunterus, Hademarus, Hardricus, Harduinus, Hathericus Hereberlus Heribertus, Here- Heribrandus, Herigerus,
Herimannus, Herlinda, Herrnengarda, Herricus, Hildeberga, Hildeboldus, Hildebrandus, Hildegardis, Horscolfus, Hrambertus, Hrodbaldus Chrodobal dus, Hrodgarius Rodgerus Rotgerus, Hrotherius Rotherius, Hugebertus, Hugo, Humbertus Hunbertus, Imma, Ingelbertus,
Ingel/ridus Ingelramnus, Lambertus Landebertus Lan(t)bertus, Lanterus, Lantf ridus, Leutbertus Liedbertus Lietbertus, Liedul f us, Lietricus,
Liodwáldus Lietwoldus, l.iobulf, Liodboldus, Machelmus, Manno,
Mattridus, Megenhelda, Meingaudus, Narrtharius, Norbertus, Nordbertus, Obbo, Oda, Odacer, Odbertus, Odelricus, Odgerus, Odilbaldus,
Odlenda, Odo, Odric, Odwinus, Onulfus, Otfridus, Otto, Radbertus,
Radbodus, Radboldus, Radfridus, Radger, Radulfus, Ragenelmus,
Reinhe'zfaus, Ragenfridus RPgen f ridus Rein f ridus, Raimbertus, Rainerus, Regenboldus, Regenburuga, Regenelda, Regenmundus, Regenivardus, Regenwinus, Reinger, Reginsuint Reinsvent, Ric(h)ardus,
Richarius, Richelda, Ricolf us Riculfus, Ricsuinda, Rodbertus Rotbertusy Roding, Rodulfus, Rothardus, Rudgis, Rutradus, Siburg,
Sigardus, Sigebertus Sigobertus, Sigefridus Sigofridus, Sigericus, Sigerus,
Sigothrod, Siuc?rdus, Tancradus, Theodericus Theodricus, Teudo,
Teutbaldus Thietbaldus, Teutbertus, Theodoinus, Teutmundus, Theinardus, Thiedardus, Thietgarda, Thiethelmus, Thietmarus, Thietwoldus,
Thiodere, Thiodsuinda, TietTa, Tiodulfus, Trutbertus, Vulbertus,
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Vulfardus, Vulfgrimus, Vulfricus, Vul fridus, Vulgangus, Vulgarda,
Waifarius, Walacharius, Walkerus, Walbertus, Waldbertus, T''algerus,
Walterus, Waningus, WW'arnerus, Werenburoc, Werinus, Wibertus,
Wicbertus, Wichardus, IT'idericus, Wido, Wiggerus, Wilbertus, Wilhelmus Willelmus, Yl'rlligisus, Winegarius, Winettharius, Wirembertus,
Witerus, Wul far, Wulf rarnnus .

Uit vele van deze namen is voor het Oudnederlandsch niets te
besluiten. Andere laten waarschijnlijke of aannemelijke gevolgtrekkingen
toe, ofwel bevestigen hypothesen op andere getuigenissen gesteund. Zooals uit het vervolg van het onderzoek zal blijken, mag geen enkele
bouwsteen ongebruikt blijven.

HOOFDSTUK II.

Afleiding der plaatsnamen.
§ 1. liet suffix -warja-.
In de oudste Germaansche namen heeft het suffix .-warja- de waarde
van « inwoner van « : zoo zijn de Chasuarii, A ngl evarii, Angrivarii,
A mpsivarii, Ripuarii, Bajuvarii de bewoners respective van de Hasestreek, van Engeln (het stamland van de Angelsaksers in Sleeswijk),
van Engern, van de Ems (A misia), van de Ripa d. 1. den oever van
den Rijn, van het Baj-heem of Bohemen (Brliohaemurn, het land der
Bóii), enz. Hetzelfde suffix treedt op in Falchovarii, de voorouders der
Veluwenaars, Chattuarii, naam der inwoners van den lateren pagus
Hattuariensis (hij en om de monding van de Lippe in den Rijn). Deze
laatste voorbeelden laten zien dat aan -war ja- geene bepaalde beteekenis gehecht werd, daar de Chattuarii niet meer zijn dan lieden die
met de Chatti in eenig verband staan (BREMER, Ethnographie der germanischen Stdmme, Grundr. d. germ. Ph., III2 , bl. 892).. Zoo ook
kan men den naam der Bajuvarii, de opvolgers in de geschiedenis der
Boii, interpreteeren,
Hetzelfde Marja vertoont zich in ijsl. Manverjar, Rumverjar (inwoners van het eiland Man, van Rome), skipveri schipper, skógverjar
woudbewoners, ey •ver jar eilandbewoners. Het Ags. heeft -ware, -vara
(Cantware, Wihtware, merscware., Hcetware = Chattuarii, Rómware,
Syrware, enz.), het Ohd, met verlies van de w en verwarring tusschen -warja- en -aria-, Rómáre, CostinTare, enz. (KLUGE, Stammbild2,
33a; WILMANNS, D. Gr. 112 , § 221, Anm. 2). Volgens SIEVERS (Ags.
Gr. 3 , § 263, 2, Anm. 7) is in -ware van het Ags. het meervoud
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van een substantief ivaru volk (ö -stam) te herkennen. Dit schijnt mij
eene eenigszins gewaagde opvatting toe. Wat er ook van zij, het Ags.
heeft -war- zonder umlaut, dus zeker geen ja-stam. Daarentegen zijn
ohd- -ari en ijsl. -eerja- ongetwijfeld ja-stammen.
Het Ondl. kent -warja- eveneens en met dezelfde waarde; alleen
is de zv verdwenen gelijk in het Ohd. De umlaut en de j zijn echter
nog duidelijk te herkennen.
1. De plaats Facum wordt tweemaal genoemd, a° 839, V. LK.
(n r 11), 18, 33 : in loco qui vocatur face en 18, 12 in ipsa villa
qui [sic] vocatur facit Thans Vake, wijk van Maldegem (arr. Eekloo,
O.-Via.), a° 1174 Vaken. Trad. Bland., 194, 15 ; latere voorbeelden
bij DE POTTER (2° r.) Maldegem, blz. 3, 4. — Facum is blijkbaar een
dat. plur. van *Jak, mndl. vac afdeeling, dijkvak, enz., os. jurfac
(GALLÉE, Vorstud., 166) omheining van een juk lands.
Dezelfde oorkonde vermeldt, V. LK. (n r 11), 18, 35, eene plaats
in uacheria accru, en '18, 14, in agro qui vocatur facheria accru.
Naar den samenhang ligt deze akker (accru m dat pl. van accar) niet
ver van Facum en facheria staat blijkbaar in etymologisch verband met
het eerste woord. Natuurlijk is Facheria niet « dat. sg,. van Fac-hêri «
gelijk F6RST. 3 JELL. I, 839 voorstelt, maar wel gehit. plur. van den
stam *Fak-veerja- « inwoner van Fac of Facum «. De genitivus
pluralis eindigt regelmatig op -a (zie het hoofdstuk Verbuiging), inzonderheid in de talrijke formaties op -ing : Sumaringahem blz. 38, heem
der Sumarings, afstammelingen of stamgenooten van zekeren Suntaro en
talrijke andere plaatsnamen op -ingahem. Naast het eigenlijke Vaken lag
dus eene andere plaats genaamd ,, akkers der Vakenaars «. -- Voor de
spelling ch
k, zie Hoofdstuk VII.
Het gevoel van de waarde van -warja- schijnt vroeg verloren te
zijn gegaan. In frg. Bland. 31, 20 waar het stuk n r 11 van V. LK.
beknopt weergegeven wordt, staat liet volgende te lezen : in agro qui
vocatur Facheri, wat laat vermoeden -dat de afschrijver geen begrip
had van de beteekenis van den naam dien hij neerschreef.
Andere voorbeelden van dezelfde formatie zijn :
2. In sexto loco qui vocatur A henneria lacum (bron van 822),
frg. Bland. 29, 11. -- Het woord lacum behoort m. i. tot den plaatsnaam, daar net anders geene rol in den tekst speelt. Ook blijkt uit
de schenking geenszins wat voor voordeel uit bedoelden lacus zou kunnen getrokken worden. Integendeel hebben wij het equivalent van mndl. lake
in Buoclaca (bron van 840-877) frg. Bland. 39, 1 (Buoclaca = beukenvliet),
er is dus geen bezwaar om in lacum den Ondl. dat. plur. van laca
te zien (bij latinisatie van den naam zou de syntaxis lacus vorderen).
Ahenneria lacum is dus « (in) de laken (beken, waters, enz.) der
Ahen-bewoners «. Ahen- is anders niet bekend, maar kan misschien
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als eene afleiding van *aha water, beschouwd worden (zie beneden § 2).
3. Eene plaats heet A htennia communia (bron van 822) frg.
Bland , 29, 14 of in campis Athenneria communia, ibid., 47, 23 (zelfde
schenking). Ook hier moet communia bij den vorigen eigennaam betrokken worden. A htennia en Athenneria zijn terug te brengen tot een
plaatsnaam die elders voorkomt als Hachtinna, a° 967, SERRURE (Ilr 6)
7, 23 ; A htine, a° 1019-1030, ibid., (11 r 12) 18, 26 [XI° eeuw] en
thans nog voortleeft in Achtendriesch, gemeenten Oostakker en Destelbergen (tegen Gent; vgl. DE POTTER, 1 e r., Oostakker, bl. 3). De
formaties op -innjci-, -ine (zie beneden § 2) komen in de Oudnederlandsche toponymie veelvuldig voor. * A htin iv e rj a- wordt regelmatig
A htennerja-. De plaats heet dus « het gemeene « of op zijn Mndl.
,, meertocht « der Achtenaars. Over de h van Hachtinna zie beneden
(Spelling en Klankleer); verwarringen van th en ht ook in het Ohd.
(BRAUNE 4 , § 154, Anm. 5), Os. (GALLEE, A s. Gr. 2 , § 263, Anm. 1) ; in
het laat Ondl. nog Sameslath, a° 1163, Trad. Bland., 174, 14 (elders
Sameslaht , b. v. ibid., 190, 6 ; 191, 5-6) Zaamslag in Zeeland;
Elisabeht, ibid., 176, 11.
4. Het dorp Astene (arr. Gent) heet in de XIe eeuw A stine
(Trad. Bland., 38, 16). De overeenkomstige plaats in frg. Bland.,
39, 27 (bron van 856) heeft Dedit Herebertus... de prato in Rodhom
ad secare carradas V, in Astenneria mariscum caradas VII wat
naar den samenhang beteekent : Herebertus schonk weiland te Rodhom
[genoeg] om vijf karrevrachten te maaien, in de meersch(en ?) der
Astenaars [genoeg] om zeven karrevrachten [te maaien] ; zoo althans als
men mariscum met Astenneria verbindt. A priori kan men ook verstaan
(gelijk trouwens Trad. Bland. heeft opgevat) : in Astenneria eene meersch
om zeven karrevrachten te maaien. Maar de jongere tekst begreep
Astenneria blijkbaar niet meer, wat de aanleiding was om Astine voor
Astenneria te lezen. Ik twijfel echter niet of de echte plaatsnaam is
Astenneria mariscum, ,, meersehen der Astenaars met latinisatie van
het tweede woord, als in A thenneria communia.
5. Vele plaatsen heeten Brakel; o. a. eene wijk van S.-Maartens-Laathem (arr. Gent), ondl. Brakela sire Lathenz frg. Bland , 23, 2;
31, 10; 43, 2-3 (naar bronnen van 823-841; 832; 840-877). Hiernaast
in Bra ,-helaria (bron van 823-840) ibid., 23,9; 29, 9 in7Bracalaria
mariscum ad fenum colligendum carradas IIII. In den tweeden passus
kan men, gelijk bij Astenneria het woord mariscum met het vorige
verbinden als zijnde een deel van den plaatsnaam; ofwel verstaan :
Hardfridus schonk... eene meersch om daarvan IV karrevrachten te
oogsten. Ik meen dat de eerste opvatting de juiste is.
6. In septimo loco in Filerea (bron van 840-877) frg. Bland.,
35, 11; Donavit Regenfridus ,.. de terra ... ubi potent seminare mo-
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dia II ,.. et in Vileria altrum 1 (bron van 838) ibid., 29, 26 tot 31, 1.

Het lijdt voor mij geen twijfel dat in de tweede aangehaalde plaats
de naam Vileria altrum is : het cijfer I slaat op het voorafgaande
woord media. Formeel zijn Filei-ea en Vilerea gelijk, daar het Ondl.
de f reeds tot v had verzacht (zie Klankleer). Fi1- vindt men vooral
bij waternamen, zie F6rsT 3 - JELL., I. 860, X79. Dit is duidelijk in
Filfurdo (bron van 779) MIRAEUS, I, 496, Vilvoorde (aan den samenloop van Zenne en Woluwe); voorde, voort, enz. beteekenen zooals
bekend waadbare plaats oeverbewoner van eene beek de
*Fil- (!) zou dus direct te vergelijken zijn met A rnsivarii, Chasuarii, die
hun naam aan de rivieren de Ems en de Hase danken. Daar de namen
Filerea en Vilerea aan twee verschillende schenkingen ontleend zijn is
het volstrekt niet bewezen dat ze éen en dezelfde plaats aanduiden.
In Romaansche streken staat Vileria voor Vilaria (waarvan Fra. Villiers,
Villers, enz.), en aldus is vermoedelijk de naam tii'ierre, tr'ière (uit
ouder Vileria) te verklaren in verschillende plaatsen van het oude
Atrechtsche. Zie LONGNON, Pagi I, ht. 32. Voor Vlaanderen is het bestaan van een lat.-rom. Villaria onwaarschijnlijk, te meer daar v hier
uit f voortkomt.
7. De gemeente Melsen (arr. Gent), van moerassige weilanden
bij de Schelde omgeven, vindt men genoemd frg. Bland., 31, 16 onder
den vorm in loco noncupante Melcunnaria mercum, wat in Trad. Bland.
wordt .1lelcennaria mariscum (30, 15 : hier is mariscum zonder twijfel met het vorige woord te verbinden) en in Ann. Bland., a° 818,
Melcenario marisco. Naar deze laatste aanwijzing zou de bron van
818 zijn. Dit voorbeeld is leerrijk. Het bewijst f° dat mariscum deel
kan uitmaken van een plaatsnaam, 2° dat mariscum eene gedeeltelijke
latinisatie is van een ouder vorm die in het Ondl. mercum gespeld
is, 3° dat eene verdere vervorming van den naam den uitgang op
-aria tot lat. -anus herschept, zoodat de Ondl. vorm van den plaatsnaam onkennelijk wordt. De spelling Melcunnaria mercum is in dubbel
opzicht onnauwkeurig. 'Vacua- staat blijkbaar voor *Meltsun-, waaruit later Melcen- nndl Metsen. Ten tweede staat staat mercum voor
*merscum dat. pl. van *mersc, ags. mersc, misdl. mersc, meersch,
nndl. meersch (zie over dit woord Wb. Ndl. T.). Eene andere onnauwkeurige spelling is mercs in Bladranzercs, later Bladermeersch
(hoven blz. 44).
8. De ligging van de plaats geheeten : in loco qui vocatur
Hrammeria accarom (bron van 838) frg. Bland., 29, 25 (hs. hrámeria accarom, bij Fayen staat verkeerd Hrameria); Rameriaccara,
Trad. Bland., 28, 24-25: is niet bekend, alleen weet men dat het is
prope fluvio Leiera. Eene andere schenking vermeldt Ratnaringahernia
altrum te Machelen (arr. Gent, aan de Leie) frg. Bland., 29, 19 (bron
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van 830) ; item in Ramariggahemia mariscum, ibid., 29, 21 (zelfde
schenking). Trad. Bland., 28, 17-18 leest Ramarinhemia agrum en
28, 20 Ramaringhemia marisci. De jongere bewerker vat blijkbaar
agrum en mariscum op hals gescheiden van den eigennaam. Maar het
bewijs dat hij zich vergist, geeft hij zelf door eene verdere verandering,
nl. die van de prato in pratum De tekst der Xe eeuw draagt :
Thriudberga dedit ... in Ramaringahemia agrum de terra arabile ad
seminandum ... et de prato ad f enum secandum ... De constructie :
dedit de prato is volkomen evenwijdig met dedit de terra arabile.
Dus hoeft agrum geenszins als lijdend voorwerp van dedit opgevat te

worden, het kan met het vorige woord samengaan. De omwerker uit de
eeuw wilde echter met de Latijnsche grammatica geene ruzie hebben en kon eene zuiver Romaansche constructie de prato ,, des prés K
de terra « de la terre « niet dulden; vandaar in Trad. Bland.: agrum
de terra arabili en pratum ad , f enum secandum.
Ramaringahemia is de gen. pl. van eene -i- afleiding van *Ramaringahem (zie beneden § 3). Wat is nu de betrekking tusschen
*Ramaringahem en Hrammeria accarom ? De laatste vorm is voorzeker oud : blijken hiervan zijn de bewaarde h in den anlaut en de
-m (voluit geschreven) van accarom. Hrammeria zal beteekenen « der
inwoners van Hram «. Ramaring- van een ouder *Hr-amaring ziet er
uit als eene a fl eiding van denzelfden stam. Vermoedelijk is Hrammermet -ing verlengd, daar men de waarde van (w)er ja- niet meer verstond en zoo zouden de twee namen van een en denzelfden plaatsnaam
uitgegaan zijn. Vele plaatsnamen zijn van *hram raaf (Ohd. hram)
•afgeleid. Zoo Hramusdung, frg. Bland , 29, 16, Hramasdug [sic],
ibid., 47, 22 (vgl. formeel Ramsdonk bij Brussel, want Hramusdung
is zeker niet in Brabant te zoeken) en de talrijke onder Hr aban- aangehaalde plaatsen bij FORST-JELL., I, 1431 vlg. Maar het juiste uitgangspunt van Hrammeria is niet te bepalen. Heette de eene of andere
plaats of rivier *Hram ?
9. In Zeeland schenkt Otto II aan het S.-Baafsklooster terram
a suthera suthflita usque curtagosum..., ao 976, SERRURE (n r 8) 10, 25.
Suthflita beteekent Zuidvliet «, met -a als Ondl. uitgang van den
dat. sg. (zie Verbuiging). Suthera zal dan zijn de gen. plur. van
*Sup(w)ei ja-, Zuidbewoner, met verlies van W (gelijk in de boven aangehaalde namen) en ook van j. Deze laatste eigenaardigheid is te verklaren doordat de opteekening van suthera eerst van het einde der
Xe eeuw dagteekent, terwijl de vorige voorbeelden op bronnen uit de
IXe eeuw en misschien oudere berusten.
12. In Westiria accra (bron van 84()-870) frg. Bland. 37, 17 is
denkelijk verschillend van It esteraccara (bron van 840-877), ibid.,
35, 7, hoewel Trad, Bland. in heide gevallen verandert in Westaccara
Me
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(36, 18 en 34, 18). De tweede plaats is bij Culingahem (ligging onbekend) , de eerste ligt bij Vake (zie Facum, Facheria bl. 176).
Westiria is * V est(w)erja - Westbewoner, met i voor e in minder beklemtoonde lettergreep. Men vindt vaker e voor i in zulken stand. De
bewaring van j in -2ria (d. i. -ir ja) in dit geval geeft ons vertrouwen
in de voor Suthera (blz. 179) voorgestelde verklaring. Een verbogen vorm
van *superra (vgl. ags. syperra, als comparatief verbogen) is a priori
denkbaar maar die zou in verbinding met den dat. sg. flita op -an
of zoo iets moeten eindigen (ags. syperran). Daar nu west- van het
suffix -warja- voorzien wordt kan dezelfde formatie voor sap- gereedelijk aangenomen worden.
Bij Facheria accrum hebben wij de vervorming tot agro qui
vocatur Fache' i op heeter daad betrapt; bij Melcunnaria mercum (blz. 178)
zagen wij in een tekst het woord mercum gelatiniseerd tot mariscum,
in een ander Melcenaria als een gewoon adjectief verbogen. Astenneria
mariscum wordt Astine mariscum. Zelfs als men niet wil aannemen
dat de woorden agrum, mariscum, communia, in al de gevallen waar ik
zulks veronderstelde, deel uitmaken van de plaatsnamen, toch staat het
vast dat de bewerker van Trad. Bland. op vele plaatsen den tekst van
het fragment gewijzigd heeft; dat de schrijver van het frg. eveneens
Facheria accrum tot een onverstaanbaar agrum qui vocatur Facheri
heeft herschapen. Bijgevolg neem ik zonder erg aan, dat een aantal plaatsen in Vlaanderen namen droegen als ,, meerschen der Astenaars, akkers
der Vakenaars, lake der Ahenaars, meentocht der Achtenaars « (cf. mndl.
meersc, lake, meentocht). Namen van denzelfden aard kennen wij nog op
den huidigen dag : waar een deel van een dorp een afzonderlijken hoek
uitmaakt, gescheiden van het gros der gemeente, vindt men namen als :
Edegemsche hoek (Edegem, arr. Antwerpen), (JOURDAIN & VAN STALLE,
Dict.,, I, 34), A deghemsche akkers (DEFLOU, s. v ), Adeghemsche
Berg (ibid.), Aelterschen Berg, Aaltersch Hoekske (officieele naam
Maria-Aalter, maar naar DEFLOU, niet in gebruik), Aerderijksche Sticxkens,
A ffelghernsche Lant, enz. (alles naar DEFLOU), Bras chaatsche hei (thans
meest Brasschaat Polygoon genoemd), gem. Brasschaat, arr. Antwerpen.
In oudere tijden heeft men hiervoor eene afleiding van den inwonersnaam.
Zie verder Ahtennia communia, Gothemia ogian, Ramaringahemia agrum
(zie blz. 178-179 en § 3). Vgl. nog Radenburgarebroke, Radenburgarebroeke, a° 1083 (Rodenburgh bij Soeterwoude, Holland), GALLEE, Tijdschr.,
1904, 139; Ryswikerbroeke, ibid., (bij Rijswijk).
Het Ondl. bezat dus de afleidingen : Fak-warja-, Ahen-warja-, Ahten
I

s.

warja-, Asten-waf ja-, Brakal-warja-, Fil-warja-, Meltsun-warja-,
Hram-warja-, Stip-wal ja-, West-warja-, die te plaatsen zijn naast
Chasuarii, enz., in de andere Oudgerm. talen vertegenwoordigd.

The Semasiology of American
arid other Slangs.
(Continued.)

Metasemy (').
In parasemy and ecsemy A , the symbol of A becomes the symbol of B,
not only because it is found in both concepts as the prevailing note,
so that it can ,, tow K as well one sequel as the other, but because
A and B have many other notes in common, or, more exactly, because
they belong to the same department of interest so that one is on the
threshold of our consciousness when our attention is focussed on the
other. The passing of one to the other only means a slight modification in our thought, what we represent by :
,
A bcd + ábce > Abcd = ábce = ábcN.
But the allusive power of any note which prevails at a certain
moment in the minds of those who have the notion in their consciousness,
can be so great that it can minimalize the influence of all the other
notes and thus bring the mind into even a very different order of
thought, a different sphere of interest, provided this same note is also
found in a notion of that other realm. There is thus transfer into an
other direction of apperception, what may be expressed by the term
metasemy ( 1 ) recalling the older word : metaphor. The formula this time
will have to take into account the fact that the transfer takes place
along the line of notes of secondary importance so that one could
propose a formula like this :
Abcd -}- f bgh > Abcd + fbgh > Abcd = fbgh.
(1) Possibly one should prefer the more complicated term : metecsemy, which
would better emphasize the contrast between this type of alteration of the fundamental
meaning and that described with the name : metendosemy.
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Since the emphasis laid on a note , its vividness , its intensity
varies with the speakers, and since this is also true of the play of
associations and — to a certain extent -- of the classification of the ideas,
it is evident that both in parasemy and in metasemy, the transfer of
meaning takes place along more or less subjective lines. However, in
the former case, since one remains in the same direction of thought,
the metasemy has a more objective character than in the latter.
In this the connection between A of the sphere a and B of the
resting
entirely on the sole element common to both, it is easy to
p
understand that one has to do with relations of an almost entirely
subjective nature. The processes of metasemy should therefore be divided in consideration of the kind of subjective element which presides
to the transfer of meaning.
1] The transfer takes place along the line of interest, in the
more subjective meaning of that word i. e. : u practical interest «
[pragmatic metasemy].
Cases as : meaty « full of flesh « hence ,, full of substance «;
to be out of the woods, in the meaning of ,, out of difficulty «. In

both those expressions — and in so many other metaphors — there
is no image for the senses but there is a transfer of a material or
peculiar advantage or disadvantage into another more general sphere.
2] The transfer takes place along the line of imagination
[perceptual metasemy].

This is the » classical « case of metaphor. It has a poetical value
and it is, besides, the normal lever of thought for persons whose
thought is full of images because of the prevalence of that element in
the notions, so that, in spite of the more objective and more durable
type of association these images through their vividness are the most
natural means of bringing ideas to the consciousness of the speakers.
Fr. : chaine (chain) in , chaine de montagnes « is a metaphor of
that kind, while in the meaning of ,, bondage « it belongs to type 1).
butter-cup, crow foot, dandelion (= dent de lion) are entirely perceptual while head and foot are used in many occasions where they
may be considered both as pragmatic or perceptual metaphors.
3] The connection between A and B may be of a purely sentimental nature. There are feelings and affects attached to a great number of symbols besides their conceptual value.
The affective metasemy plays therefore an important part in
language. Many uses of « dog « and « hog « in various languages and
slangs belong here.
Metasemy, like episemy may serve to the naming of new objects
but less often than the latter because its main function is rather the
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renewal of the language. Direct symbolism by means of words [logosemy]
does not exclude by itself the presence of images associated with the
notions which they represent, hut its very directness makes those images
unnecessary. For ideas of very frequent occurrence they are often absent and with intellectuals they play a very secondary part in the
language in general. This however does not at all apply to more
primitive, more popular, - snore youthful minds. Here the image is not
only a very welcome condiment but an indispensable aliment of thought.
This does not prevent the images from becoming gradually defaced in
the language of those persons so that in a short time they suffer from
an excess of logosemy, from a deficiency of images. This is peculiarly
felt when some passion, some emphasis, some vividness of sensation
presides to the utterance. The process of thought in those cases implies a stimulation of the imaginative power, so that the logosemic
expression can only be a very remote, weakened and unsatisfactory
rendering of what the speaker is experiencing. Hence the recourse to
substitutes which evoke more vivid, more striking images than the
direct words. This they do on account of their very meaning, of their
novelty but also because they oblige the mind to concentrate upon the
image if one wants to understand, since there is no other connection
between the diasymbol and the notion.
This applies for instance to expressions for a hit at the base-ball
game such as pop fly, homer, dinky fly. peppery grasser, etc., or
expressions like lamp for an „ eye «, bud for a « young girl ,,, etc.
But there is another reason why substitutes are resorted to. They
are a help not only to the imagination but to the affects. To be acceptable, an utterance, should not only he suggestive and allusive but it
should fall on a favourable moral disposition. To be forcible, on the
other hand, it needs stir up our feelings by producing a sudden and
profound change in the flow of our affects.
Hence the euphemistic and the dysphemistic metasemy (parallel to
similar processes in parasemy) such as dew-drop or smile for a ,, drink u,
on one hand, and map for a „ face «, juice for electricity, saw-dust
for mone y on the other.
Euphemism is sedative while dysphemism is partly stimulative
(hell-broth, poison for a ,, drink «), partly reassuring (dust, bones,
home-nails, chips, etc. for
money «).
The admirative, awful, respectful attitude is unwelcome with most
people so that important, dangerous or exalted notions are dressed in
familiar or grotesque images.
There is still another advantage in metasemy, which has not yet
been alluded to. It makes it possible to visualize the invisible by using
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images from the material world which, in the manner they interest our
affects, present striking resemblances with experiences from the moral
or intellectual world. There is here a raising of the attention from a
lower to a higher more specifically human kind of preoccupation which
may be . expressed by the word anasemy, recalling the term analogy,
often used by rhetoricians.
Metaphorical anasemy is mostly of the pragmatic type; pork-barrel,
for instance, for : « illegitimate sources of profits in politics « does
not refer to a real image, descriptive of a process but to a similitude
between the kind of experience, advantage or satisfaction derived from
the actual use of a pork-barrel, on one hand, and the fat source of
inelegant profits secured by appropriation hills, and the like, or the other.
Intellectual gains are expressed by to get which refer, to a seizing
by the hand. Intellectual disorder or helplessness by mechanical disturbances : his mind is unhinged, he is all at sea, he is off.
In fire-eater for ardent temperaments and sucker (= a sponge) for a
naïve, credulous person (who absorbs any deceptive talk) the appeal is
more properly to the imagination.
Often also the similarity is to be found in the feelings : a scab,
inspiring irritation and disgust in the meaning of «, itching skin-disease «
does so equally when it applies to a « black-leg «. The same applies
to hug-house when referring to a cross disposition of mind ; mushhead,
dippy, mellow, referring to a disagreeable lack of resistance, to a hand
that tries to catch something, suggest also the uncomfortable experience
of the person who finds no real substance, no response in a mind with
which he is confronted.
It is to be observed that anasemy like euphemism and dyrphemism
is no subdivision of metasemy but is a process that associates also
with parasemy and perisemy. In high-brow for « pretentious «, « dignified « one uses a visible accompaniment, a sign, as the mark of a
feeling. In courteous one refers to a circumstance (the belonging to
the court) in a pregnant manner as involving a quality. These are
therefore two cases of perisymbolic anasemy.
In order to form an adequate idea of the psychological factors at
work in metasemy, and of the real nature of this generic process,
it has seemed advisable to make the theory of its numerous aspects,
before presenting a list of words and expressions of slang and of
colloquial speech in which these various kinds of semasiological change are
illustrated. These will now be given and classified in reference to the considerations that have just been made : Pragmatic metasemy is found in
expressions like to graft for « seeking supplementary profits in political business « ; to grab for « exerting rapacious proceedings in politics
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or commerce «; to balk for « thwarting an enterprise « ; to lamp for
,, seeing «; to nurse a grouch for „ fostering a grudge «; to knock a person
for « disparaging him «, etc., in which the results obtained in the point of
view of the subject are practically the same in the real sphere of interest as in that which intervenes as a symbolic screen.
It is here also that we should mention :
medicine for a drink ; punk (fungus) for « rotten «, ,« bad « ; a
cold map for a « cold period of weather «; a lamp for an eye «;
a break for a „ blunder «; a jewel for a « dear person «, etc.
As instances from colloquial French we might mention :
braise (embers for cooking meat) or galette (waffle) for « money « ;
lampion, bec de ga ' (night-light) for « policeman «, because at night
they keep a watch on the wanderers ; tuile (tile) « a sudden misfortune «
because it unexpectedly falls upon somebody's head.
This pragmatic metasemy has also its verbal form.
ca colle « (it sticks) means that something succeeds ; colter une
blague a quelqu'un (to paste a lie upon somebody) is « to make a
lie adhere to somebody's mind « ; balayer (to sweep) is « to steal «;
savonner la tête (to wash somebody's head) is : « to ,give him a good
lecture «; gonfler le mou (to swell the brains) or bourrer le crane
(to cram the skull), as aforesaid, express the heaping up of lies in somebody's mind.
In the Belgian army, one spoke of vlottende mijnen (floating mines)
or tanks to refer to the « gendarmes « because they were an unpleasant meeting for soldiers on an escapade ; of lichte kavalerie (light
cavalry) for the vermine that fell in great throng upon one, and also
received the very natural name of pensionnaires (boarders) ; hij kan
niet T. wemmen (he can not swim) was said of a fellow who could not
speak Flemish.
The, Germans had many metaphors drawn from prosy life. A rmeefett
(army grease) was the strength of the arms for polishing the shoes ;
Speck (bacon) was money; hereinsalTen (to salt) and hereinpf etern
(to pepper) ware «« spicy ' expressions for a bombardment. Those who
got the shells were said eine Abreibung u bekommen (to get a sweeping) .
If a grenade missed fire it was said to have verhungert (starved)
or versoffen (squandered away with drinking). When the men were
getting tired, they said that es hakt aus (there is a hitch) or that es
qualmt (there is a fog) or that they had die SchnauTe voll (their
snout was full). A more agreeable metaphor was the term Aeroolan
(aeroplane) for « inebriety « because it raised one to the skies.
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Perceptual (intuitive) metasemy. is by far the most frequent
in slang like in all popular languages.
Forms and resemblances of substance account for expressions like
cart-wheel for a silver-dollar, horse-nails, rivets, bones, shells for
coins in general. The head is a nut or a topknot, a pumpkin, the
hair is grass, a eelgrass, the desert wormwood covering immense plains
with its monotonous greyish-blue, bushy stems is a brush or a sagebrush, etc.
Certain verbs appeal in the same way to our imagination :
to gira f f » to project the head so as to see far «.
to hook in : ,« to find an occasion to intervene in a conversation «.
to brush up : « to prepare afresh «.
to peg out, to go off the hooks are the same as, « to be hanged «.
Among the figures referring to motion let us mention :
cannonball for an express train ; dinky fly, pop fly, homer, horse
shoedrive for « hits « in the base-ball (see above).
The mere colour is often a sufficient connection between things
otherwise fiery different :
shad-scales are silver coins; canary or a yellow-boy is a gold
coin.
It is difficult to make a selection among the innumerable perceptual metaphors of French slang. Many of them refer to parts of the
body. It is an old habit dating back to vulgar Latin in which the
head was called testa (pot), the cheek gabata (plate), the shoulder
spatula (spoon), the ankle clavicula (little key) and so on.
Similarly the Frenchman of nowadays says quille (nine-pin), pincettes
(pincers), flïut{es (flutes), canne or baguette (sticks), arcades for « legs «
although he knows nothing of the Puritan taboo on that word. More
numerous yet are the metaphors for ,, head «, such as cafetiére (coffeepot), fiole (flash), terrine (earthen pot) (of the same order as the
Lat. testa) or names of fruits and vegetables, such gas : ciboulot (onion),
coloquinte (cucumber), citrouille (pumpkin), calebasse (calabash), poire
(pear), fraise (strawberry) and others (see above).
A bald head is 0, : un genou (knee), the nose or the face is la
trompette (trumpet); for « tongue « one uses la y ette (dish cloth); for
,, throat « soldiers say fusil (rifle).
The Germans similarly use Kohlrabe (turnip) for « head «; Drahtverhau (wires) for « beard «; Mamsel Aeroplan for a woman with
protruding breast.
The Flemings say onderTeeërs, oorlogschepen (battle ships),
v,isschersschuiten (fisher boats) for « big feet «, all terms influenced by
Fr. bateaux (boats) for « feet «,
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Metasemy is very precious as an inexhaustible source of new words
for new things. Modern war with its new tactics and new weapons
has . given an admirable opportunity to fertile imaginations for the coinage of new suggestive terms.
The result has been quite satisfactory for the French language,
which was enriched with picturesque words as :
bouteille (bottle) for « air-torpedo «; chandelle (candle) for ,, vertical flight «; saucisse for long shaped balloons «; hanneton (cockchafer), frelon (big wasp), cage a poules (poultry coop) for various
kinds of aeroplanes; cigare, tram, charette (cart) refer to big whistling shells ; abeilles (bee) or mouches (flies) are small splinters from
the shells (translation of German : Bienen); pain a cacheter (wafer)
has a similar meaning; crapaud (toad) is a German grenade.
The narrow passages in the trenches are the boyaux (bowels)
and the boudins (hog's pudding). There is a wealth of words for the
new helmets now worn by French troops : pot-de-fleur (flower-pot),
cloche (bell), melon (melon), soupière (tureen), saladier (salad-bowl),
casserole (pan) and the like.
The Belgians have hardly been less active in filling up in this
way the gaps of the vocabulary. « Observation balloons « were called :
varkens (hogs), pwnTuigers (young pigs), kofie,7akken (coffee bags).
A heavy type of aeroplane was a divisie-magaTijn (baggage truck),
A ,, fuse « was a paraplu (umbrella), a « periscope « was a brievenbus (letter box) from its shape ; a night attack on account of
the many flashlights which it involved was a cinema (moving pictures
show) .
Such an expression was a proof of good cheer among those troops.
The use of luchtschilders (painters of the air) as a designation of
the guns shooting at the aeroplanes with bombs full of bright colored
explosives betrayed the traditional sensitiveness of the Flemish eyes to
colours. The masks used against gas attacks were nicknamed varkens-snuiten (pig's snouts), muilbanden (muzzles), verrekijkers (telescopes).
The Germans have enriched their vocabulary with especiallly forcible metaphors. For them a company of cyclists was a Speichensalat
(iron spike salad) ; Rollwagen (truck) was a heavy grenade ; Kohlenkasten (coal box) and Aschpott (ash-pit) were « mines «; artillery fire
was compared to a Frachtwagen (wagon), a Zuckerhut (sugar loaf)
or a Mehlsack (meal bag). One also used the rather vulgar -terbs
au- sspucken and herspeien (-to spit at) for a bombardment which accordingly was also called a Landregen (earth-rain). The balloons naturally evoked to the Germans their favourite food : Wurst (sausage),
Blutwurst (pudding), Hirnmelsuurst (sky sausage).
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Taube (dove) for an aeroplane is much more graceful and is now
everywhere understood. It originated as the name of a special type of
such instruments.
The Special Languages- play a great part in providing material
for metasemy especially those of trades and games. Shipping has been
especially productive. One owes to it not only current terms as all
aboard (in the car !), to ship a parcel at the freight station, to land
at Kalama{oo, etc., but more colloquial expressions such as : to
float into a place, to steer for, to drift around (--- to walk), to
have a high tide (= to be in good disposition), to be on the stocks
(= to be in preparation), to jump overboard (= to leave a place).
A drunken man is symbolized not only by a ship in full sail
with a juli cargo on board, but also by an ensign bearer with a
flag in distress.
In occasions when a Frenchman would say : prends vela pour
ton rhume !, an American will at times say : put that on your boat
and float it !
As military terms one finds : to lose the number of one's mess
(= to die), to be a mark to, and many others.
The railroads provide to side-track to switch.

Business plays too important a part in American life to have had
.no influence. It introduced e. g. : it is the goods for : ,, it is the truth «;
and fanciful variations on the same expression as : « yes, you are the
goods, the whole cloth and a yard wide; you are the goods duty free
and half way to the ware-house in a little red wagon «.
The most picturesque expressions however have come from the
grand life of lumbermen, trappers and miners. « To get out of a di iculty « is : to be out of the woods ; to begin is : to start in (the
wood); to retire « is : to take to the timber, ór to hide in the
tall grass, or to be away to the swamps. A man in distress will
shout : ,, o me to the tall timber ! «. To cut grass is : to get
along, to cut one's way through «; to bark the wrong tree is : « to
make a mistake «. From the trappers has come : to pack up one's traps
(.= to leave a place) ; from the miners down to bed rock and
peter out.

The games have been greater providers yet than the trades. From
them have come expressions like : to be game to, to stake to, to
come with the right cue, to be balled up, to bowl over, a knock
out, to come to the scratch,. to miss the mark, to toe the mark.
A hit is every thing that makes sensation.

The cards and especially the game of poker have been great
purveyors : it is aces (= it goes well), to do the trick (= to do the
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thing), an ace of a girl, a stand patter (. = a conservative), a show
down, it is up to you, etc.
Colloquial French also shows a number of metaphors from special
languages. The sailors have provided : fnettre les voiles (= to set sail),
,, to take to flight «; boussole (compass), « head «; amarrer (to moor),
to apply one's fist on somebody «.
The miners have given filon (vein), « luck «.
From various trades have come chantier (work yard) for « army
sector «, turbiner (to use a turbine), « to work «, ramasser une Pelle
(to pick up a scoop), « to fall on the ground «; a la gare ! (to the
station) for
take to • the door ! u .
The aviators have introduced être dans les ponsmes de terre
(to be in a field of potatoes), être dans (es choux (to be in the
cabbiages) for : « to be in a difficult situation «.
Horse races have long ago given : c'est couru ! (the race is as
good as finished) for : ,, it is as sure as a fact «.
More recently billand has come to be used for a field for military
exercices.
Affective metasemy :

It is not easy to draw a line between sensorial (or synaesthetic)
metaphors and the kind of metasymbolism consisting in expressing feelings by means of sensations, and this because any sensation has an
affective accompaniment which plays the greatest part as a medium in
the changes of meaning of this order.
Sweet things i. e. : those which produce sweet sensations are suggestive of beings arousing sweet feelings.
A nice girl will therefore be symbolized by a peach, by honey
or by a daisy, in the same way as the French . speak of une creme
d'hornme (cream of a man) or of boire du lait (to drink milk = to
have a great satisfaction «). The relation between colours and moods
is well known by psychologists. It is not surprising therefore that
colours can become symbols of affects, so that one speaks of a dark
brown taste, a large pale blue time, a pink persiflage, a yellow
journal (yellow = envious, ill tempered), the blue devils, etc. A dark
horse in politics is a candidate who had remained in the shade till
he was elected. The sensations of warm and cold are also the source
of many metaphors which are accepted by the normal language. Slang
has made some more, such as a cool mill on or a fire eater. ,
In French : je suis frais (I am cool) means : ,, I am lost «,
while the Flemish say : het vriest binnen for : ,, we are scared «.
The action of light on the eye is similarly compared to the shock
received by a strong impression : a « dazzling «.
18
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A star is a successful actor and any person who is a success,
in a place, at a certain moment. So one speaks of society flash-lights
and of people who are a bright light or a morning-glory (convolvulus).
In French bccuf (ox) and chouette (owl), surprising as it may
seem, are words of great appreciation equivalent to Eng. : smart, dandy.
The other animals generally suggest unpleasant feelings : cochon (hog)
filthy, dirty person « or « foul « in general ; mouche (fly) « troublesome «, ugly «; chien (dog) « harsh, stingy «. However chienchien is
caressing acid cochon is so extensively used that it often loses its odium.
Coco and cocotte (onomatopceas for cocks and hens) can be friendly
(mon petit coco I ma belle cocotte !) or depreciatory (drule de coco,
une cocotte « prostitute «).
This duality is observable in gosse (ce n'est qu'un gosse ! or :
ma gosse !), in bougre (sale bougre : bon bougre), in crotte (dung) (c'est
de la crotte ! : ma crotte !).

Indeed, it is a universal process in the languages of affection to
use disparaging terms in a mildly, caressingly, ironical sense. More
decidedly ironical is the use of : c'est rigolo (it is laughable), even
in the meaning of : « it is sad «. It recalls the use of bougrement,
diablement, abominablement with a favourable meaning, because the quan
tity of the affect gradually replaces the quality in such words of feeling.
All words in which the affective side of the meaning has become
prevalent are applied very extensively in an apparently capricious manner.
If they suggest unpleasant experiences they are therefore in the right place
any time a thing or a person is disagreeable. In that case are : Fr. roupie (snivel), crasse (dirt), f unzier (manure) in : ,, va done ! eh ! fumier ! «, canule (canula), lavement (clyster), prendre une puree to
take a medicine « and even : prendre quelque chose pour son rhume
(see above) used in the most varied circumstances.
Cholera is also an insult and a term suggestive of all kinds of
disgusting persons and painful or disastrous experiences. In the same
order of ideas the Germans speak of Latrinengeriicht for ,, false news «
and Latrinenbef ehl for stupid Commands «. Blas kein Mist ! (blow
out no manure !) with them means : ,« tell no rotten stuff ! «
Fr. sale (dirty) is a very general term for ,, villain, displeasing «,
while the Flemings used to say : het stinkt for : ,, there is danger «.
Soft, smeary materials not only soil our hands or feet and make
them sticky, but they also produce a disagreeable impression on our
general sensibility. This is the origin of the meaning ,, tedium « attached to pastis which had much success in the French army. It is the
Provencal word pastitL « dough, paste «. Gadoue, gadouille ,, manure « was
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for á long time used as an insult of the same kind as furrier (see
above !); poissant » sticky « is for « tedious «, while une poisse is an
ill-tempered, disagreeable fellow ; vaseux » muddy « means » tired «,
» uncomfortable «.
Other more violent, painful experiences are suggested by sciant
(sowing), rasant, barbant (shaving) for » tormenting «. Like Eng. tearing
,(properly : » carding «) they present the scraping of the skin as the
irritating feeling par excellence.
The psychological and physiological association of colours play an
important part in _ the apparatus of symbolistic poetry as well as in
slang. To the English instances already given we may add in French :
le noir for » tedium u, now generally replaced by le cafard (kind of
black insect) . The use of noir and gris for » drunken « rather refers
to the impression on the mind in the state of ebriety. If one says
la Rousse for » the police «, it is on account of the disfavour in
which the red color of hair is being held in France.
Hardness or dryness on our sense of touch are associated with
some experiences which are symbolized by the words properly referring to the sensation only. One therefore speaks in the vernacular
of contours secs (dry outlines), colons sec (hard colouring), coup
sec (hard, quick blow), while the colloquial language says boire sec
for » to drink fast and often strong liquours «; aussi sec ! for » in
one blow « ; l'avoir sec (to have it dry) for : » to be in a tight place « ;
a coup dur is » a dangerous adventure «.
Palatal impressions, as seen in the case of Eng. peach and Fr.
creme are also evocative of certain kinds of experiences.
Dem Feind saures geben (to give sour to the enemy) is for a
German the symbol of a heavy bombardment.
Complete transfer from one sense to another is shown by French :
touetter (to whip) and cogner (to bump) in the meaning of » to stink
and by piger (to touch) for » to see «.
Anasemy as described above, is the most useful device of human
speech. Man's feelings, passions and interests are the most frequent
causes of speech and for all those » invisibilia « the suggestive power
of symbols drawn from the world, accessible -to our senses is the
only natural means of communication. The shades of feelings and
the combinations of interests are innumerable. This alone could explain
why the system of symbols used to express them is being constantly
increased, but the very fact that in this domain everything depends
on the power of images, also accounts for the unceasing renewal of
that material of speech. It is the more necessary since no diasymbols
lose more quickly their depicting value. Our formal language is full of
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anasemic figures which are completely ignored. It is therefore the task
of all colloquial and slangy vernaculars to reinvigorate our speech in
this most important fonction.
The names of innumerable objects are used as symbols of moral
experiences : a squirt (syringe) is an n insignificant, self-assertive man «
on account of the form of the instrument, of its noise, of the limitations to which its jet of water is subjected ; a swell expresses the
increase of importance or of pretentiousness generally allied with
all kinds of distinction or elegance in society, a crook (derived from
by hook and by crook « = by fair means or foul) is a man who
has no rectitude, no fairness or honesty in his method; plain varnish
or veneer can, of course, suggest a fellow who is bright « in
appearance but with no good material under the surface ; near silk
(cheap material imitating silk) is a symbol of similar meaning ; a sucker
(a sponge) is a good figure for a person who has no resistance to
deceit and „ sucks up « every lie or cheat one tries upon him ;
chump (mixture of chop -{- lump) referring properly to . a thick lump
of wood expresses the state of mind of a person who has ceased to
use his intelligence on account of his excitement : a concatenated
chump is peculiarly inaccessible to reasoning ; a nut is a head without
brains; mush-head refers to very soft substances and therefore to brains
without energy and activity.
To be craTI y (to craze = to produce small cracks), to have a mind
unhinged, mean disorders of the same kind as those expressed by
Germ. verriickt and Fr. dérangé, bougé.
Besides, one can have maggots, bugs or wheels in one's head
in the same way as a Frenchman a une araignée dans le plajond.
Naturally people find many words to symbolize the various cerebral
processes consecutive to the ingestion of intoxicating drinks ; they become mellow (compare : mush-head), they are all at seed or in their
altitudes, they have a touch of boskiness, they are pickled.
The great power of money to soften resistances and facilitate
negotiations is rendered by images like soap, grease, palmoil, honey,
salt, • tonic. Its value as an essential element in enterprises is symbolized
by dough, flour, ballast, seed, bucks, bones, boys, and the like.
Various experiences of our soul or of our intellect are expressed
by means of verbs having a marked . metaphorical character, such as
it gets me «, « it licks me «, ,, it beats me «, if an experience over
comes a person. We also get what somebody says because it is ' like
taking hold of the contents of his assertions . If Ave resist, we kick,
if we meet resistance we stub our toe; if everything is lost we are
down and out.
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The decrease of sureness and clearness appears in the verbs : to
gravel, to hare, to sawdust, to stuff, etc.
Sand and pepper (abbreviated into pep) have a very different
meaning. They apply to energy. Instead of having plenty of grit
(metaphor borrowed from • grinding stones) one has plenty of sands,
while pep has become the very frequent and very general expression

for ,, vigour «.
To provide points of comparison for these cases of anasemy in English,
it will be sufficient to make a short selection from the very numerous
instances in other colloquial languages. Metasymbolic anasymbolism is e. g. :
illustrated by Fr. abimer (to damage) « to criticize «; cuisiner (to cook)
,, to prepare «; dég ommer (to ungum) « to beat «; dessaler (to soak)
to sharpen up «; flambé (passed before a fire) « lost «; blindé (ironplated) ', protected « resistant «; bouché (stopped up) « unintelligent «;
verni (varnished) « fearless «, „ resistant «; ballot (package), tourte
(coarse pie), truffe (truffle), andouille (stuffed chitterling), cornichon
(cucumber), bïcche (log), huitre (oyster), all referring to « blockheads «.
Beside metasemy, perisemy is at work in anasemy. A defect, a
quality, a shade of feeling can easily be guessed from some external
signs in the person. Not only from what Wundt calls « the natural
expressive movements « but from various circumstances that may he
used as signs. Of this kind are : high-brow for : « formal, pretentious «;
low-forehead for : «, stupid fellow «; rubber-neck for : ,, inquisitive
person « ; fib i le (to fizzle — to kiss feebly) for : » weak character «.
Similarly dotty (shaky) is : « feeble minded «; chesty is « vigourous‘«.
Compare the French : avoir du poil, être poilu (hairy) for : ,, to
be virile, brave « ; épilé (hairless) for : « coward « and the cryptic
expression : avoir un poil dans la main (to have hair in one's hand)
for : ,« to be lazy ,, ; avoir du sang de navet (to have turnip's
blood, i. e. : white) also refers to feebleness. A voir l'ceil (to have the
eye) is said of one who finds the good opportunities; s'en battre l'ceil
(to beat one's eyelid) « not to worry about something «, because it is
a gesture of disdain : avoir le ne; creux (to have a hollow nose)
is : ,, to be sagacious «. Something amusing is said to be roulant or
tordant in allusion to the demeanour of a person who has a fit of
laughter ; ne pas blairer (not to look at) is : « to dislike «.
Zoosemy.

.
The animals' way of feeling and acting is sufficiently akin to our
own to invite frequent comparisons. The great diversity of temperament among the species and the natural association between those kinds
and their ways make the animals fit to become the most natural sym-
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bols at the disposal of man for expressing characters. It has been made
use of to such an extent that this kind of metasymbolism (generally
anasymbolistic) deserves to receive a special name, that of ï ooserny in
parallelism to the anthroposymbolism or anthropomorphism found in expressions like « the concert takes place «, « it is coming to an end «,
or : the head of a river, the foot of a mountain, and the like.
Zoosymbolism is extremely frequent , in American slang and in colloquial English. As aforesaid, wild cat is a disparaging term with a
wide range of meanings and referring simply to something of a „ bad
kind
Coon for raccoon, found especially in : he's gone coon i. e.
,, he is at bay, he feels miserable « has many other uses (i).
Physical or mental weakness is rendered by fish (» he is a poor
fish «) by duck («« he is a lame duck u), (« he ducks the whole game «);
shrimp (« he is an old shrimp «).
Selfishness is associated with hog (e. g ,
in : the end-seat hog)
or pig (e. g. : a blind pig).
Unpleasant and parasitic individuals are either liTards (a lounge
liTard = an idle young man who dwells on the lounges of the hotels
or wealthy houses) lice (e. g. : a road louse «), bug, a term much less
disgusting in America than in England refering to all possible kinds of
insects, including those which are supposed to produce disorder in
people's heads.
One hears for instance that a person is tormented by the ,, literary
bug «. As to bug-house it has a sentimental meaning of an unpleasant
kind.
More dangerous than all the « bugs « are the vampires, female
demons who abound in elegant quarters, while the ways of other females
are better expressed by the name of hell-cats (i. e. « raising hell K).
Much less frightening at first sight is the seemingly harmless term
of chicken, suggestive of a brainless, unexperienced young girl, but
often applied to those who are more dangerous than they seem. If a
girl is a chicken, an old woman is at times called «, an old hen
The human family, through a curious process of dysphemistic
parasemy is assimilated to that of the ruminants : the children are kids
while the fathers and mothers are stags and hinds, at least in the
well-known expression : hind-party, stag-party, for meetings where
respectively females or males only are admitted.
Colloquial French is profoundly influenced by zoosemy. M r A. DAUZAT ( 2 ) has collected the numerous slangy terms which denote man's
(I) In the Southern States, coon is a « negro ».
(z) Argot de la guerre, p. 138.
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body, dress or habits, although they properly belong to animals, such
as : abatis (legs), crèche (room), harnais (equipment) and the like.
To his list may be added gueule for » mouth «, p ure for « head «,
gésier for ,, stomach «, viande (meat) for « flesh «, ailerons (wings)
for « bras «.
Anasymbolic zoosemy has given daim (deer) « stupid «, cochon
(hog) « man with foul propensities «, vache (cow) „ coward «, lions
noirs (black lions) for « Sudanese brave troops , chats (cats) for
,, Indo-Chinese soldiers «.
In other cases one has to do with mere perceptual metaphors as
e. g. : in chameau (camel) for an ungraceful person, cricri (cricket)
for a meagre woman, bouc for a small beard.
It often happens that men are designated by names of animals,
although there is no metaphor at all. It is a mere case of parasemy
with a dysphemistic or familiar character.
For instance, one often disparagingly speaks of oiseaux (birds) or
moineaux (sparrows) for men «; bourrique (mule), crabe (crab) are
also used with a vague depreciatory meaning; bique (goat) or poule
(hen) are ironical terms for a woman.
This disrespectful kind of language has assumed huge proportions
in the German army. The second word of the compounds referring to
soldiers of various categories or types has been systematically replaced
by names of animals;; accordingly an infantry soldier is a Feldhase
(field-hare), an « Ersatz-Reservist « is an ErsatT-Karpfen (from Karpfen
carp «). The men , in the trenches are called : Frontsau, Frontschwein,
Fronthulle, Frontochse. One also speaks of an Etappensau, who remains
behind the front, of Gefecht.sesel (battle ass) for an « orderly «, of a
Gasbock (gas buck) for an officer of the gas brigade, of a Bumbaschhengst (hengst = stallion) for an artilleryman, of a Baumaje (tree ape)
for a ,« sharpshooter u who hides himself in tree, of a Federnfuchs
(pen fox) who writes in the offices, of a Pulver fuchs (powder fox)
who works in the ammunitions. The Rammelochs is a synonym of the
Draufgdnger (warlike-agressive fellow). As to the cooks, they are
Kitichenhanim el (kitchen-wether), Kiichenbulle (kitchen hull) or more
facetiously : Gulaschhengste in reference to a dish that is very popular
in Germany.
Anthroposemy.

While we apply the word Toosemy to this curious, but so very
natural disposition of mind which, after all, explains the success of
the famous story of Reyneke vos, we might make use of anthropo.
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semy for a phenomenon which although partly of a different order,

partakes to a certain extent of the nature of the other.
In zoosemy, the animals are resorted to as to a system of readymade symbols, corresponding to definite categories of moral peculiarities,
of activities, of feelings, which they individualize in the form of living
characters.
In anthroposemy one finds the use of names of men applied either
to things or to categories of men.
In both cases there is the substitution to a non-living or to a
collective entity of a concrete, thinking and acting being, so that the
whole vocabulary of man's thoughts, actions and feelings can be used
for those subjects. This is a convenience not only in reason of our
linguistic habits but on account of the well-known tendency of all
simple minds to anthropomorphism i. e. : to the endowing of all objects with a human nature,
Cop (jacob) for a policeman, Rube (Robert) for a boorish peasant,
Dago (Diego) for a Spaniard or an Italian, are, it is true, parasemic
extensions to a whole category of the name of one individual, but
this has happened because one had accustomed oneself, to consider all
the features of the group in one representative of it, provided with
a name so as to enhance his individuality and his reality at the same
time as one presents him as typical of the species. The same so very
convenient process was extensively in use in the armies of the Great
War. FritT was the German infantry man who also was called Otto,
Ernst was the German artillery. The Flemings said also Piet (Peter)
in this case. The Jacks or the Tommies were the English, Julot was
a French artillery man and Jean Le Gouin a French mariner. The
Germans themselves preferred to say Hans for their own men and
Markus for the enemy. August and Gustav with them were the sharpshooters whom the Belgians called Polliet (Uippolyte).
Schlund Michel was .the cook «, Fran ' « the aviator « so much
so that sich ver franTen became a synonym of sich veriliegen. A step
further is made in the direction of anthropomorphism when such names
not only are used for a collectivity of men but for a category of
inanimate objets In many cases one has to do with a kind of perisemy which takes the agent as representative of the whole activity
including the instrument (e g. : Ernst for a German gun),
This however is not always the case. Familiar objets, especially
instruments which are like companions or auxiliaries are easily personified.
Rosalie or Josephine e g. is the French bayonet while Camille was the
name used by the Belgians for their knapsack. The Germans made great
use of such a process : Sanfter Heinrich (sweet Henry) was a small gun,
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wilde Marie was a big gun, langer Max was the 15 cm., lieber
Frig or schoner Georg the 21 cm., dicke Bertha the 42 cm.
Schleusensepp, Blechmarie, Fliegensepp were other kinds of guns;
gelbe Marie (yellow Mary) was a sulphur grenade, etc.
Euphemism.

Euphemisms are naturally not rare in colloquial speech. A great
number of the figures mentioned before are of, that kind. They have
a reassuring character. They veil the ugliness of death, of an execution,
of intoxication.
Those related to drink are especially abundant and betray a great
lack of severity for the drinker : he is thirsty, a bit on, lively,
palatic, concerned, disguised, glorious, gilded ; or ,, he tries a smile «.
,, he indulges in a dew drop «, etc.
Intoxication is simply a bust (= outburst of a favourite disease) .
How many abuses can not be covered by the term : joy-ride?
how many disenchantements are not dissimulated under the term :
wall flower ?

In order to dispel' entirely the impression that he might be
scared « or « down-hearted «, the soldier likes to resort to mild reassuring expressions veiling the seriousness or, even, the horror of so many
features of his life.
The French soldier, for instance, calls a fight a casse-croute,
a word applying properly to a short meal; a wound is an accroc (hitch).
If one bombards Ile says that cela donne ! (it gives « blows >-).
Instead of pieds gelés (cold feet) he facetiously speaks of pieds frigori fiés (congelated, feet) .
A big shell is a valise diplomatique (diplomatic mail). Boite a
parfum (sweet smell box) for ,, feet u, is very mild indeed. A ller aux
f eui'lées (to go to the woods) veils under an evocation of fresh green
leaves painful necessities of life.
The Belgian soldiers on account of their well known propensity to
preserve their good cheer in tight places and to see the good side of
things, have been even more creative in this direction : bullets « for
them were ifTerwinkjes (ironfinches or Yser finches), „ grenades « were
appelcienen (oranges), a night-attack was a cinema (movie), a great
bombardment of the Germans was the Diksmuide kermis fair at Dixmude), or one said that the enemy klopt aan de deur (knocks at the
door). If shooting came from the English guns one said that the „ Jams
were playing foot hall « or « throwing pots of jam «. The sandbags in
which or on which the soldiers had to spend much of their life were
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vaderlanders (patriots) because they contained the little that was left

of their country's soil. As aforesaid the vermin received the name of
pensionnaires or cyclistes.

Peculiarly numerous are the phrases veiling the reality of death :
hij krijgt een bloemhovetje op den buik (he receives a bunch of flowers on his stomach) ; hij wordt van den oorlog ontslagen (he gets
exemption from the war) ; hij gaat tot den grooten « repos « (he goes
to the long rest) ; hij verhuist naar de Tevende divisie (he is trans-

ferred to the seventh division) : the last because the Belgian army only
had six divisions.
The Germans have all kinds of sweet names for the grenades
which for them are : Liebesgaben (gifts of love), Lebkuchen (cakes),
Osterei (easter egg), Knallbon b on (cracking sweets). Their scanty
rations received bombastic names : Kaiserkuchen, Kaiserstorte, Heldenbutter.
Dysphemism (1).

Dysphemism is much more extensively represented in slang than
euphemism, and this not only because men are prone to make use of
their freedom to be hard on their neighbours, but because a certain
amount of jealousy and hostility is the first reaction of the average
man in presence of any superiority. The so-called « yellow newspapers «
are thriving on that passion . Irony is moreover a kind of grinning
mask which makes us laugh in places where we otherwise might be
tempted to fear or to cry.
Almost all slang formations are dysphemistic.
This character is notably well marked in pay-dirt, saw-dust,
horse-nails, buttons, shells, slug, brods, and the like as substitutes for
,, money «; tin for gold, shad-scales for silver, are of course in the
same spirit. The same may be said of : poison, blue-ruin, hell-broth
for « drink «, funnel for a ,, throat «, snap for a face, lid for a ,« hat - ,
fin or mitt for the « hand «, bean, koko, block, nut, couch for a « head «,
mop (bundle of coarse garn) for « hair «, small potatoes for « uninfluential people «, revelry-rags for «, evening-dress «, glad-rags for « sunday clothes «, plunder for ,« baggage «, feed for « meal «, chatter for
,, talk «, doll for « girl «.
The majority of the instances of zoosemy, metasemy or parasemy
(I) M r NYROP (Gram. Fr , IV, p. 565) uses « cacophemism », a term which
forms a much less natural contrast to euphemism than « dysphemism ». Moreover
this linguist uses cacophemism for another variety of metasemy, that wich we
might call « antonomastic irony », such as : « little devil », « little monster ! »
applied to children, as terms of affection.
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drawn from the slang of the French, the Flemings of the Germans
could be presented here as illustrations of dysphemism, a tendency
which probably asserts itself even more with those . people than in
England and America, where slang, on the whole, is «« mieux porté «
than on the European continent.
The French soldiers had little linguistic respect for the food, the
equipment and the weapons they had at their disposal.
Their bread was a meule (hard stone), their meat was du singe,
(monkey meat) or du pneu (tyres); the beans were shrapnells «. For
their horses they said retards (big heads), saucissons (sausages), cagneux (dogs), bourrins (mules), etc. A bicycle was un clou (nail), a
motorcar un tacot (old noisy machine) or une tinette (tub), a bed : a
pucier (flea sack), a match : une souffrante « not burning «; a sword :
une latte (lath) or un bancal (bandy-legged). Women are poupées (dolls)
or poules (hens), newspapers are baveux (slavering), shoes are pornpes,
because they are full of water.
The officiers were galonnards (full of stripes), the sous-officiers «
were bas-offs, (low officers) or chevaux de luxe (saddle horses).
Dysphemism was extremely rife with the Germans and this especially for the designation of their comrades. The so very numerous
instances of zoosemy already mentioned would also be here in the right
place. To them we may add : 1Vlistbauer (manure boy) for r light cavalry men «, Mistkutcher (manure coachman) for train soldier «,
Schweissfussindianer (sweat feet Indians) for « infantry men «; Knochenbrecher (breaker of bones) for « an attendant on the sick «, Steinbrecher
(stone breaker) for a dentist.
The officers, who were feared, were not loved, if we judge from
such nicknames as KreuTbauer (cross peasant ?) for a « Feldwebel «,
Metzger (butcher) for « a general « and der innere Feind (the inside
enemy), which not only applies to » vermine « but to the superiors 0).
It is not surprising therefore if those soldiers are at least as little
respectful as the French for their food and equipment. Stroh and
Lehm (straw and clay) meant : « peas and sauerkraut «, Schrapnell suppe was a « pea-soup «; L uurpen mit Flo tze (rags with fleas) was
« cabbage with Kummel ', Handgranaten (grenades) referred to potatoes,
Radiergummi (rubber) was applied to « Dutch cheese «, Backstein like
Fr. meule was the name of a loaf of bread, Wagenschmiere (grease)
replaced « marmelade « and, last not least, the little appetizing metaphor
Negerschweiss (negro's sweat) was used of « tea «,
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Hypersemy.

While dysphemism secures a favourable disposition by arousing
vicious but welcome feelings there is another means of forcing attention.
It is by shaking the mind through confronting it with ideas generating
or reviving strong impressions or violent affects. These are not in proportion with the thing really meant but they stir profoundly the feelings
in the right direction, at least till the people have become accustomed
to that hyperbolic symbol and do not react more to it than to a much
milder expression.
Corpse-reviver, hell-broth, and poison for » whiskey « are ideal
illustrations of the process
One speaks also of liquid-fire or of bottled earth-quake.
The » saloon « is the devil's house.
dead serves as superlative adverb e. g. in : » dead swell theatre «.
Killing is said of harmless jokes which make people laugh beyond
any reason.
A strong impression is represented as the maximum that can be
endured or thought of. It is the limit and one shall add that it licks
you, it beats you.

It is necessary to mention the colloquial phrases : » bunches of
troubles «, „ lots of bad tricks «, » no end of obstacles «.
It would not be difficult to pick up striking illustrations of hypersemy in modern colloquial French. One uses e. g. : asphyxier (suffocate) or étrangler (to throttle) as synonyms of étonner (to astound),
étouffer (to stifle) for » to hide «, taper dans l'cril (to knock in the
eye) for » to please «, se crever (de rire) (to kill oneself) for » to
have great pleasure époil lnt (depilating) for » astonishing «; sauter
for » to walk quickly «. The soldiers also use hyperbolic metaphors as
buche (log) for a » match «, douilles (cartridges) for » hair «, coupevent (wind cutter) for » nose «, kilomètres for « macaroni «.
Strong and picturesque denying is found in most languages.
To Fr. : je n'y vois goutte, je n'en ai mie, je n'en veux point,
colloquial French has added : pas un radis, pas une miette, pas une
brogue. One says in England or in America : she does not flirt for a
cent, or one uses ; » I do not care t a rap « or » a damn «. Not on
your life ! is a frequent rebuke, More fanciful but rarer are : not on
your tin-type, not on your facial expression, not on your previous
existence, which are euphemisms to avoid cruder words.
Real swears, are, of course, also in large use, although being

under a ban.
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Hyperbolic verbal metaphor.

All these cases of hypersemy are of the affective kind, although
the imagination plays a certain part in them. More decidedly perceptual is the method consisting in increasing the visuality of a process
by using as its symbol a very striking and very picturesque idea It
is the verbal metaphor par excellence but it has a very marked
hyperbolic character. It generally remains in the same order of activity
as the idea really meant but presents a much stronger, much more
strenuous form of it.
The great freedom with which English coins verbs out of all possible nouns, makes such a process especially congenial to it, so that it
is its most familiar method of adding stress to the language.
While the modern languages in general have lost much of their
picturesqueness by dropping most of the, innumerable verbs which IndoEuropean and Old Teutonic possessed to express the various types of
motion, English is constantly renewing and enriching this portion of
its vocabulary.
One whales a home run, one blows into a room, one floats into
an arena, one paddles ( 1 ) off home, one patters ( Q ) away, one flops (3)
in, one ambles ( 4 ) to a place, one mobiles across a plaza, ons steers
for the hotel, one wiggles out of a throng, one drags somebody into
the lime-light. one drifts around town, one hops when the bell rings,
one trails into a flat, one plows along a street, etc.
Contact is expressed by butting in into a group, spiking (a onebase shot to centre), planking (a sizzling one), slamming (a single to
centre), bumping (into somebody), pounding out (parapets), jolting (5)
(the pot), slipping (a hand, a chatter, etc.), teasing (a trolley-car), etc.
One grapples with a problem, one bunches one's hand around a
cane, one garrots a mandolin, one ladles out money.
Similarly one speaks of slang-uvhangers ( 6 ) fore those who make
an abuse of slang, and of language-heavers for a special kind of loquacious fellows.
The action of « getting out « is also expressed in various manners
as : to pop out at a corner, to break a news, to clinch the matter.
to dig up an old story, to show up, to blurt out, to drop in, to
bounce into a house, to flutter out of garments.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

To dabble with the feet in shallow water.
To run with short quick steps.
To sway about heavily.
To ride at an easy pace like an ambling horse.
To jerk.
To strike heavily.
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Hyposemy or litote : is a well known variety of hypersemy.
It is of a suggestive character like iron- which says the reverse of
what it means so as to arouse activity in the hearer's mind, in the
form of protest or laugh (little monster ! awful little hug !) (Fr :
petit vaurien ! petit monstre ! etc.). Litote like an interruption in speech
leaves free play to the faculties of the hearer to form an idea of
what is meant after they have been stimulated by a mild evocation
of the thing, with a special tone.
The best instance of hypersemy in American slang is the so very
extensive use of some : « She is some vampire, he is some boy in
the place, some pumpkins, that is going some «, all cases in which
the stress on some shows that this harmless minimizing word is very
eloquent (« it en dit long «).
Not mu.-h instead of ,, not at all « is of the same kind.
Not half is the reverse (he is not half bad).
Instead of telling a person you are the complete realization of
my wish « one will simply and familiarly tell him : « you are the
goods «.
Important men are sometimes called : big bugs.
Typical and curious cases of hyposemy in French are e. g être
un peu la (to be a little there) in order to say : « to be on the spot
and quite ready to defend oneself «.
Nib (nothing) often used for much « : nib de blair ! (what a
face !) rien comes also very near to ,, much « in ,, c'est rien beau ! «,
,, elle est rien moche ! « (very ugly) (1).
Mince de ... (thin hit of ...) is also an augmentative used as an
interjection of surprise : «, mince de suite ! « (how drunk he is !), pépère
old, good «, also means ,, very « : pépère maotis, ,, very fine « (1).
Ce n'est pas une paille ! (it is no straw) says that it is very
much.
Ce n'est pas drvle (it is no joke) implies that it is very sad.
Boire une tasse (to drink a cup) (2) is a very mild expression for
,, to be drowned «.
There is also much irony in the use of cure-dents (tooth pick)
for « bayonet «, and of perle (pearl) for a « big shell «, and by the
Germans of Puppchen (doll) for a French machine-gun; of Karto ffelstampf er (pounder of potatoes) for a handgrenade ; WurstspritTe (syringe for sausages) for a small gun.
(1)

E. BAUCHE , Langage populaire 249, 272, 258.

(2) The Flemish soldiers also often said : het is bijkans ::lets I (it is almost
nothing) when it was very serious.
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Cryptosemy,

Both euphemism and hyposemy illustrate the truth that in speech
much is suggested that is not said.
Cryptosemy is another aspect of that tendency.
It covers all the processes used in order to veil one's thought
although making it clear enough at least for one category of hearers.
This is not the place to speak about cryptic slang proper, as used by
thieves, merchants, secret societies and the like, but rather about riddle
metaphors and riddle euphemisms which aim a) at arousing activity in
the minds of the hearers by obliging them to use their ingenuity in
order to understand what is meant; h) at giving a personal, fanciful,
unexpected and clever turn to the ideas ; c) at attenuating the disagreeable affects associated with some experiences by keeping the minds
partly occupied in another sphere.
Riddles are found among the most primitive people. They play a
part in the development of mythology. Riddle-metaphors are therefore
probably very old too.
They do not however belong to the normal bona-fide language.
They are a product of fancy and betray a greater amount of consciousness than that which presides over the regular evolution of speech.
Few of those phrases become really very popular and have a long life.
Let us mention a few of those linguistic concetti, such as are heard
in American slangy conversations.
To say in mild words that somebody's mind is ,« unhinged « or
that his actions have no sense, one says that he tries « to weave a
rope of sand « to extract sunbeams from cucumbers «, « to set the
river on fire «, « to catch a weasel asleep, « to teach a. pig to play
the flute «, etc.
To make fun of somebody's naivety one ,« sends him on a sleeveless errand, for pigeons milk, to a straight hook, etc. «, in the same
way as twenty years ago one sent the new recruits in France to fetch
the « parapluie de l'escouade «.
Fools are said to « see « the flying Dutchman « or «« the great
sea-serpent «, unless they are said « to dream of the land of Prester
John «.
To veil realities involved in a burial or in a hanging, people have
a large number of expressions at their disposal.
For the former they can say that somebody is going « to be
put to bed with a shovel «, to take an earth bath «, ,, to turn up
one's toes to the daisies «, « to go to grass with teeth up «.
For the latter they will use some of the many expressions already
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mentioned or others like : M to rope one for business purpose «, or
» to make him kick the wind with his heels « or » dance upon nothing
in a hemp cravat « or even by a mixture of puns and riddles : » to
give him a hearty choke (artichoke) with caper (') sauce for breakfast «.
A drunken man » has a guest in the attic, is full of Dutch courage, has the barrel-fever «, the drink passes through Gutter Lane
or Beer Street (= the throat).
He is in a » gangle factory, a roosting ken, a wobble strop «
After he has » wet his whistle «, Ile has to » adorn the mahogany «
(to pay on the counter).
In opposition to those who drink one has the abstinents who
» are on the water-wagon «.
The expression is akin to that used in politics : » he is on the
band wagon « used of the persons who are on the way to success
with their party. The winner » frames an alibi to defeat «.
The French are especially fond of cryptic phrases in their slang.
Some of them are very well coined indeed :
prendre le train onTe (to take train n° tij, » to walk « because
the two figures of » eleven « are like two legs.
se faire la paire (to make a pair) » to take a flight «, because
one uses both feet ; tricoter des pincettes (to knit with a pair of tongs),
» to walk quickly «, prendre à la foire d'empoigne (to take at the
fair of « Lay hold of ») - to steal «.
affaler son grelot (to drop one's bell) » to cease to speak «.
ca sent le sapin (there is a smell of fir) » there is danger of
death «, because coffins are made of out fir-wood.
avoir la peau trop course (to have too short a skin) » to be lazy «.
Cryptic also are phrases like :
hirondelles de potence (gallows swallows), or faur'ettes à tête bleue
(blue headed warblers) for - gendarmes «.
sou fflet a punaises (bugs bellows) for » cannon «.
Shortened cryptic phrases.

In all colloquial languages, there is a certain number of expressions which are popular, not on account of their meaning but because
they are suggestive of an event, of a circumstance, of a man. Sometimes they are mere sties which are a - craze u for some time and
are repeated by every body, because they are funny or simply because
they are - a la mode «. It is in this family that one should place,
(1)

Caper = « bound, jump ».
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of course, the French : as to vu Lambert ? a or : « en voulez-vous
des homards ? «.
It would be vain to try to give a selection of such phrases.
After they have ceased to be in use they are entirel y forgotten, unless
they become mere interjections.
More interesting are the set exclamatory sentences which everybody says in some definite cases.
Of that kind are in English : « guess again ! search me ! start
something ! « and no end of others.
Nobody delights more than the French in those set phrases which
provide ready-made answers or commands for quite a number of circumstances.
Soldiers finding a ray of joy in the gloom of their haid and
monotonous life used to say : y a du bon (there's some good to it);
when their duty was exceptionnally bard they ejaculated : la fuite !
(o ! for the time when we get away from here !), to put an end to
a tedious talk people shout : la ferme ! « (shut up !) or « la barbe ! «
(you are a bore !). If too much is said about or against a thing or
a person one exclaims : « N'en jeteT plus ! « (do not throw any more
of that stuff !). If the assertion of a person is self evident or at any
rate gladly approved of, one tells him « Tu parks! « (you say something !). « Et to sceur ? « was, on the contrary, a despising answer, the
origin of which is not quite clear. Instead of « No ! « one could use
various words which are abbreviations of longer expressions ' : la peau !
or « mon ceil ! « and the • like.
New material.

If slang and colloquial speech are very creative, inasmuch as they
endow innumerable words with new meanings by using them as what
we have decided to call « diasymbols «, it might seem reasonable to
expect a similar productiveness in the providing of new material.
As aforesaid, such creations are never entirely new, but there are
groups of sounds which by themselves are capable of evoking some
ideas. There is a natural association between some syllables and some
notions. It is « mimetism « or ,, onomatopcea «, in their broadest meaning
or what we might call phonosemy.
American slang is not especially rich in formations of that kind.
One might mention : buTT-wagon for « a motor-car «; chink for « readymoney «; plunks for «, dollars «; yap for « an ignorant foreigner «;
muss for « disorder
To pile is to use small talk ; to c ipp is to pass very quick.
Moreover the older onomatopcea : to boom has been applied to bu19
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siness in the same way as one says : « to make things hum « (4). Is
to boost also imitative ?
Either during the war, or a few years before French slang was
enriched by a few onomatopoeas such as : glinglin, dTindTin. TinTin,
Timboum, for various shells, cui-cui « bird «, cuinard « telephone «,
tacot « shabby motorcar «, etc.
The Flemings called the gun : klakkebus (clacking box), the machine gun ' : klaklak, the « lance-bombes « was bamboem.
The Germans called the French artillery-man : Bumbatschhengst;
the French 7.5 cm. was Rotschbumtara, Tschimbum, Wauwau, while
Uua-la Uun was the French grenade. They used Tacktacktack for a
machine-gun, and Kolonne Brrr for ,, the army train «.
There are, moreover, in English a few long words combining a
remote and vague mimetic character with much fancy and caprice. The
meaning of these words is often as obscure as their history. They are
in many cases « fabriqués a plaisir « for the sake of making fun by
making grotesque combinations of sounds. To that category belong : to
blambustercate, to bambooTle (= to kid, to cheat somebody). A drinker is hiccius-doccius or a pau4illorum. A rambunctious fellow is wild
in his conduct.
If slang is not very creative of entirely new words along the line
of mimetism, it often alters the shape of words. These changes are of
two different types : spontaneous or wilful.
The former are mostly due to associations which result in the very
well known phenomena of 'contamination or folk-etymology, common
to all vernaculars.
The latter, more typical of slang or « argot « are either jocular
substitutions of words or suffixes or systematic alterations in order to
make a word unintelligible to the non-initiated.
Con t a m i n a t i o n s are not rare in English colloquial language.
One has, for instance strumbling, a mixture of strolling and rambling,
plodding which combines plodding with trudging.
In French, the now so very famous word Boche, an abbreviation
of Alboche is a contamination between caboche (pate, dull-head) and
Allemoche (now still used in some parts of France), an alteration of
A llernand (German), due to a combination of that word with the pejorative suffix : oche. Caboche + rigoler had also produced : rigolboche
amusing «.
A combination of Boche and cochon due to the depreciative meaning
of the latter in general, as well as to so m e abuses of the German
troops, to the fleshy nature of those men, and to the intensive use of
(I) FOWLER : Concise Oxford Dict ,

p. 93.
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pork in their diet has produced : bochonnerie. On the other hand :
cochon + méchanceté (wickedness) has generated cochonceté.
Arcade (arch) was sometimes used for « leg «. Combined with
carcasse (skeleton) it has given arcasse; tambouille for « kitchen « or
stew «, seems to be a combination of : pot- en bouille ( 1 ) (stew) and
tambour.
Trifouiller (to rummage) has arisen from tripoter (to muddle) and
f vuiller (to rummage); gratouille (itching) and patfouille (caress) are
combinations of chatouiller (to tickle) with gratter (to scratch) and
patte (paw).
Vachalcade for a „ show of cattle « is made after cavalcade.

Mere mistakes between words that are phonetically alike, although their
real meanings may be very different, occur frequently when the uneducated persons assimilate terms belonging to the language of the intellectuals
or to the technical vocabulary. The ' French soldiers e. g. often made
a confusion between ainnistie and armistice, between secouade (shaking)
and escouade (squad), between location (hire) and allocation (allowance),
between marmotte (marmot) and marotte (hobby) between opéré (operated) and repéré (spotted).
Folk-Etymology

belongs to this kind of mistakes, but it also implies a real effort to
understand and to make intelligible what otherwise in the living language would be dragged as a dead weight.
The fils de fer barbelés (barbed wires) were often pronounced :
les barbouillés (bedaubed), which was understood to refer to the dirt
which generally attached to them.
The Ilartrnannweilerkopf in the Vosges became the Armand
Fallière or even ,, le vieil Armand « from the name of a former
president of the French republic. The Minenu'erf er (German bombthrowers) were the mines a faire peur (bugaboo faces) or mines de
ch em in de fer (railway mines),
The Germans said : A kklamator for « accumulator «, Gasbock for
a man of the gas brigade, from Geisbock (buck) and Gas..
Folk-etymology was extremely common in the Belgian army on
account of the very abnormal circumstance that the Flemings who constituted 80 °/° of the army, did not speak the language of the French
or Frenchified officers and of the army administration.
A brancardier (attendant of the sick) was a blankaarder, an allusion to his white garments ; a casque (helmet) was a kasje (small
(1) DAUZAT : O. c., p. I09.
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box) the bistouille (coffee with liquour) ( 1 ) was the biechtstoel (confessional), to attack en vagues d'assaut was vagen (to sweep), a periscope was een peerdenkop (head of a horse) an allusion to its shape,
the cabot (corporal) was a kabouter (browny).
The English General Buildings — a place in London where the
soldiers on furlough had to report -- became • Generaal Bultinckx (Hij
is bij Generaal Bultinckx = he is in England).
The Flemish stikgas (asphyxiating gas) became stinkgas on account
of the smell.
The French-speaking Belgians have also coined a few words of
that kind : bidon armé for « béton armé «, teinture de piotte (piotte =
Belgian infantry man) for « teinture d'iode (tincture of iodine), which
was good for all purposes in the army, menagerie for « ménage ,,
(household implements) in the meaning of « knapsack «, les barbares
for the telegraphists instead of les «, barre-barres «, because they make
use of the Morse-alphabet.
The w i l f u l a l t e r a ti o n s very often do not differ in their form
and result from these bona fide processes of Folk-etymology. The spirit,
however, is not the same. Here there is an effort, not to clarify the
language but rather to hoax and mystify through the substitution of one
word for another, not very different in shape, in order to produce a
grotesque, contrast or an amusing allusion.
It is probable that such intention was not absent even in a few
instances already cited, but it is particulary evident in Germ. : Kombdiant
(comedian) for « kommandant «, Kriegsmutivillige (petulant at war) for
Kriegsfreiwillige « (volunteer), OffiTierstiefeltreter (one who treads on
the officer's boots) for « Offizierstellvertreter « (substitute), Komik for
,, Kommiss « (agent) .
Or in Flemish , : haTetand (hare's tooth) for « adjudant «, Broqueville (name of a Belgian minister) for « Decauville « (small railway),
Ramshrapnell for Ramscapelle (village at the front).
The French delight in the alteration of the endings of words and
in the interchange of suffixes.
Although the process in some cases may be natural and ascribable
to contamination, it is in most cases quite intentional and meant to
give, a ludicrous aspect to words or to make them less intelligible.
This is certainly the case with the transformation of caporal,
officier, adjudant, capitaine into cabot, officemar, adjupète, capiston.
The same of course applies to burlingue (-- bureau), , f antabosse
(I) A word of the North of France apparently formed like biscuit (baked
twice) from bis (twice) and touiller (to mix up a fluid).
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(= fantassin), képlard (^ képi), paquecon (= paquet), civlot (= civil),
Parigot (= parisien).
Some suffixes have assumed a decidedly pejorative meaning. Such
is -ouille which is being constantly extended. It was originally abstracted from : souille, couille, barbouille, fouille, andouille, etc.
It is found in papouille (caress), panouille (boor), pedTouille (pea
sant), arsouille (rogue) and the like.
-oche and -uche that have come from the Italian, also enjoy a real
success. A llemoche, Alboche (= Allemand : see above), cantoche
(= cantine), campluche (= campagne), Pantruche (= Pantin = Paris),
parlocher (= parler), calocher (= calotter).
Thorough alterations in order to make the words actually unintelligible to the people, who do not belong to a group and notably
to a group of rogues or thieves, have been systematically applied to
some « argots ,, as e. g. : to the so-called : loucherbem or largonji
of Paris whose most characteristic feature is the use of the anagram.
One reverses the order of the sounds, one prefixes the article
and one suffixes some pejorative syllable :
fou > lou > loufoque, louftingue,
quarante (sous) > laranqueté,
you > loupaque,
force > lorcefé,
prince > linspré,
boucher > loucherbem,
jargon > largonji,
poule (woman) > loulepé,
vin > linarpem.

A few of these formations have penetrated into colloquial French;
among them loufoque is the most frequent.
The anagram is found in other « jargons « e. g. : in the English
,, cant « (back-slang) where e. g. : penny becomes yennep, in the
Spanish, « Germania « : negro > greno pecho > chepo; and in the
,, mourmé « of Savoy : chambre > brachamma; clocher > chiclo;
bête > tiébé, etc. (1).
Such abnormal, wilful and systematic alterations are entirely contrary to the natural laws of language.
They should therefore be entirely separated from phonetic accidents
which occur at any time in the vernacular and which are apt to penetrate into the colloquial language before they are universally accepted.
Dissimilation and assimilation are the most frequent processes of
that kind.
(I) L.

SAINÉAN : L' Argot

ancien, p.

47 sqq.
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Fr. chercher (to seek) which has come though assimilation from
0. Fr. cercher Lat. circare) is now through dissimilation becoming
cercher again in the pronunciation of many people. Similarly one héars :
sanger for changer (to change); lentille (lens) becomes : nentille;
somnambule (somnambulist) is often being pronounced sornambule; pneu monie (pneumonia\ is being changed into pleumonie.
Vouate, vuissier for ouate (cotton) and huissier (usher) are cases
of the dissimilative change of a semi-vocalic spirant into an affricate.
In the same way as slang is especially hospitable to words affected
by phonetic and semasiological changes, it is wide open to the immigration of elements from the outside, None of our modern languages is
» pure ' and the progress of the etymological science tends to demonstrate that the ancient tongues were hardly any better off in this respect,
since one makes a study at present e. g. of the early borrowing from
the Old Teutonic by Slavonic or Ugrian languages, of the transfers from
Old Celtic into Teutonic from the Mediterranean languages into Greek
and so on. Foreign words mostly invade a language through the
medium of the special languages, this means through the vocabulary
of trades and games but also through that of class dialects i. e. of
slang. Colloquial English in America makes no exception to this rule.
We see e. g. that Spanish, on account of the contact with Mexicans
tin the mining districts has provided :
boob (-- = Sp. bobo) » foolish u .
cinch (= Sp cincha) a » sure grip > an » easy thing «.
bunco-steerer (= Sp. banco « bank «) » a swindler
a torrid tamale, etc. etc.
The negro language has provided to tote » to carry «.
The Indians have given mugwamp „ chief « > » a person , who
keeps independent from the parties u.
• German has introduced also a few words, of very frequent occurence, as : bum (miserable) from Germ. Bummel, loafer » idle person
from all. Laufer.
French slang is full of borrowed words. The studies of MM. SAINÉAN
and DAUZAT have shown that the part played by French dialects has
been especially important, but many a word has also come from other
languages, such as Schlof/ (sleep) from the German, glass from English
or German, muche (much) and nzoukère (woman) from the Spanish;
moreover the Algerian ,troops have introduced a great many Arabic
words such as : klebs (dog), nouba (night fête), kawa (coffee), guitoune
(shelter in the trenches), k f k f (the same) and no end of others.
The German soldiers commonly used Fr. bon for » gut! « and Fr.
jamais for » Nein ! «,
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Conclusion.
The purpose of. this study was not mainly to make a study of the
psychology of slang in, general. It was meant to be the application to
slang and colloquial speech, as the elements in our modern languages
that are most alive and unconventional, of a classification of the semasiological processes which have been active in all times and in all languages.
The Great War has created and maintained' during years a ,, milieu «
which was especially favorable to the development of slang. It has placed
in constant intercourse throngs of men united by a community of interest and a similitude of interests, those being reduced to a comparatively
small number of items. The use of new weapons and new tactics was
also a real opportunity for the coining of new terms. It may not be
said that these occasions - ^ ave been lost. In all armies there is a crop
of interesting finds and of words which will not all die out. On the
whole, however, one has rather exaggerated the influence of the war
on language. Most of the terms quoted as new, already belonged to
slang, especially to French slang before the war.
On the other hand, the consideration of the expressions created in
in the various armies, shows remarkable resemblances which are partly
ascribable to boi rowing, partly to the fact that similar circumstances
have acted in the same way. Moreover, if the temperaments of the
various peoples influence their slangs only to a small extent this is
explainable by the fact that this form of language is depending mostly
on essential and universal tendencies of our mind and on the conditions
and limitations imposed upon symbols by their very nature. This, however,
as we conclude it from our review, does not exclude the existence of
small differences between the n argots « of the various nations. American
slang is picturesque terse, pithy, jocular, and in its material often savours
of the freedom of life and of the freshne$s of observation in a new world.
French « argot « is ingenious, lively, often vicious, but always
amusing and witty.
German . « Soldatensprache « is forcible, hyperbolic, pitiless, often
coarse but savoury.
The fresh linguistic creations of all these slangs have proved to
be very suitable illustrations for our attempt at a psychological classification of the facts of metasemy in language.
They provide instances with an emphatic, exaggerated character
showing as through a magnifying glass all the features that characterize
the category to which they belong.
ALBERT J. CARNOY.
Louvain, January 1921.
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EEN VERKLARING VAN

DOLKTOR

LAVX,

bijnaam van Thomas Murner
(Die Schelmenzunft).

De gëillustreerde geschiedenis der Duitsche letterkunde
van VOGT & KOCH (9 bevat een prentje, dat een houtsnede
uit de Augsburger uitgave (1513) van MURNER ' S ,, Schelmenzunft « weergeeft : Rechts en links ter omlijsting, een decoratie
in renaissancestijl, waarvan een ` putto ' het voornaamste
element uitmaakt. Tusschenin, onder het woord Vorred,
een vierkant : men ziet er een tafel die op massieve voeten rust; deze zijn versierd met loofwerk, dat in den rand
overgaat en in 't midden, onder het blad, in een knoop
samenloopt; boven aan eiken poot hangt een ossekop. —
Aan die tafel zit een man met een haviksneus en vooruitstekende kin ; hij heeft een kleed met wijde mouwen aan ;
om den hals een Breeden bonten kraag, op het hoofd
de doctorsmuts. De rechterhand houdt een pen, waarmeê
hij op het punt staat in een voor hem opengeslagen boek
te schrijven ; daarnaast een inktpot. De linkerhand is opgeheven en de wijsvinger wijst naar omhoog. Rechts staat
er een lessenaar met dubbel blad, links een kruik. Aan
weerszijden van de muts leest men :
DOCK TOR.

LAVX

Daarbij bemerken de schrijvers : „ Was I)ocktor Lavx
bedeutet, ist noch nicht erkliirt «. Ook in de allernieuwste
uitgaaf van 1921 blijven zij bij deze meening. Nu geeft
(1)

Geschichte de r deutschen Literatur, 19103 , I. Bd., bl. 307.
20
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Grimm ( 1 ) een woord lauchs op, dat hij bij CHRISTIAN WEISE
(Isaaks Opferung, dus op 't einde van de XVII e eeuw)
heeft gevonden. Daarbij haalt hij vormen aan uit verschillende tongvallen (het Nassauisch, het Hessisch, bet Beiersch) :
lacks, lackes met de beteekenis van luie kerel, groote lomperd, meestal ook rut, mensch.
't Is den schrijvers niet kwalijk te nemen, dat zij zich
daarmêe niet tevreden stelden, wanneer het gold de woorden zoo te interpreteeren, dat zij een passenden bijnaam
voor den hekeldichter uit den Elzas konden leveren. Desnoods zou men weliswaar met de laatste beteekenis kunnen
uitkomen : de ruwe taal van den minderbroeder zou het
noodige tertium comparationis ter hand geven, ware zij
niet in de 16" eeuw alledaagsche spijs geweest.
^
* *

I. laux
staat voor lux

Een exemplaar van den Augsburger druk van 1513 is
mij niet toegankelijk geweest en hij is ook niet herdrukt.
Naar cle mee p ing van E MATTHIAS ( 2 ) is hij echter afhankelijk van de uitgave van Straatsburg uit hetzelfde jaar.
Noch MATTHIAS, noch BALKE, die den tekst voor de ,, Deutsche
Nationalliteratur « (3 ) naar de Frankfurter editio princeps 1512
uitgegeven heeft, gewagen nochtans van dien zonderlingen
bijnaam. Toch ook zonder deze hulp is het mogelijk rond
te komen.
Het is algemeen bekend, dat te dien tijde (en tot nu
toe) het . vocalisme van de Straatsburger volkstaal zich nog
op het mhd. stadium bevond Maar « onder den invloed
van de maximiliaansche Kanselarij en den heerschenden
drang naar een algemeene schrijftaal werd de nhd. taalvorm met zijn klinkerstelsel gedurende de eerste tienjaren
der IG de eeuw ingevoerd Zoo vindt men dus ook in de
uitgaven van MURNER ' S gedichten de nieuwe tweeklanken «.
Men denke echter niet, dat die omzetting van het
oude vokalisch systeem in het nieuwere consequent werd
doorgezet, noch dat zij zonder misgrepen geschiedde. Men
.
vindt in de rijmen b. v. :
(1) D. W. Bd VI, 301.
(2) Neudrucke deutscher Litteraturwerke der XVI. and XVII.
Jahrhunderts No. 85. Thomas Murner. Die Schelmenzunft (naar de
Frankfurter uitg 1512 en de Straatsburger 1513). Zie vnlk., bl. XI.
(;) Bd. XVII. Zie vnik., bl. LXXXVII.
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e

e

but (biedt)

—

lut (lieden)

XIV. 23,

e

e

maar ook : erenlEuten (lieden) — zEUten (tijden) XVIII. 34;
ryn (Rijn)
XIV. 29,
-in (in)
-- megdelEYN (meisje) XVII. 17;
nevens : ryn (Rijn)
XVIII. 17,
vei
—
hut
XXVI. 35,
duf
hut
-XXIX 1.
—
maar : Au1 (uit)
hAufi (huis)
Bij die onzekerheid is het niet te verwonderen, dat er
dan soms valsche diphthongeeringen werden ingevoerd, zooals in de volgende rijmen :
CARMELEITEN

-- ZEYTEN III.

voor oorspronkelijk
carmeliten
en :

ziten

MEYN KEYSEREYN -

voor oorspronkelijk
min keiserin

23

MEYN XX 27

— min.

Zulks geeft mij grond om aan te nemen, dat LAUX
een vokalisch valsche vorm is in plaats van LUX.
Lux kan het latijn voor licht zijn. Doctor Licht «
zou geen zoo slechte naam zijn voor een man, die de gebreken van zijn tijden wil blootleggen, « beleuchten « zou
de Duitscher zeggen.
Maar de eerste verzen van de voorrede geven ons het
recht een andere verklaring als de éenige ware op te
stellen :
In de uitgave van Frankfurt 1512 (') begint die voorrede als volgt :
Die schelmen Tunft hat mich erulelt,
e
,,

Und fur eyn schreyber hingestellt

,,

Fur sy alle vornan dran :

e

,, Den ich eyn schelmen kennen kan
« Durch eyn grossen steynen berg,
,, Wen schon dry legendt iiberTwerg (2).
( I)
(2)

Deze uitgaaf heeft eene andere titelplaat.
De spatiëering is van mij, hier en elders.

II. I) Lux :
het lat. woord
voor licht

2) lux =
nhgd.. luchs.
a) de eerste
verzen der
voorrede.
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In de Straatsburger uitgave 1513 luiden de eerste
verzen eenigszins anders :
" Billichen sits ich vornen dran,
« Das ich die schelmen kennen kan
Durch ein gantTen stehelin berg,
Wenn schon

dry

legendt uberpwerg, ..... u

Uit de drie verzen, die V. & K. onderaan hun prent
geven, blijkt dat de Augsburger uitgaaf 1513 niet wezentijk afwijkt van de laatstgenoemde en trouwens het belangrijkste vers brengt :
,, Billich sitT ich vornen dran
So ich die schelmen kennen kan
e
, Durch ainen gantTen stachlin berg,.,.. K

b) Grimm's
D. W. over

Lucks.

Om schelmen en zotten door een steenen of stalen
berg heen, ja zelfs door drie achter elkaar liggende
bergen te herkennen, moet onze Doctor Lux een fabelachtig scherp gezicht bezitten. Nu gewaagt ,« de fabel «
van twee dieren, die zoo wonderbaar scherpblikkend zijn :
de arend en de los of lynx (1 ), het bekende katachtig
roofdier ( 2 ) in het duitsch : LUCxs geheeten. ` Luchsaugen
haben ' beteekent niets anders dan : ` een scherp gezicht
hebben ', F. ` avoir la vue persante).
Onder Luchs haalt Grimm's woordenboek twee plaatsen aan, die als voor ons doel schijnen uitgezocht. De
tweede is uit n FORERS tierbuch « 1583. Daar Murner reeds
in 1537 stierf., kan zij ons slechts ter bekrachtiging dienen
van de eerste. die uit MEGENBERG ' S « Buch der Natur «
is ; dat was weliswaar reeds in 1349/50 geschreven maar
de heele Middeleeuwen door was het heel populair, ja het
bleef nog lang het standaardwerk op natuurwetenschappe(I )

Man sagt viel, das adeler und luchse scharf sehen.

Luther. GRIMM D. W. Bd. VI. 1222.
(2)
Misschien is het niet zonder belang op te merken, dat
de katholieke satiricus in de lutheraansche pamfletten van dien
tijd onder den naam van Murrnarr met een kattekop werd verbeeld. Murr of zelfs Murner is in de dierfabel de naam van den

kater,
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lijk gebied, daar het niet alleen in hss. maar sedert 1475
(MURNER ' S geboortejaar) meermalen door den druk verspreid werd.
Bij die twee schrijvers leest men dus
• Linx haiTt ain luchs . der hát so scharpfiu
,, augen , sam Plinius und Jacobus sprechent, da T er
• durch starch wend siht . des gelaub ich nicht.“
MEGENBERG.

Kein thier ist das; so ein scharpfe gesicht
habe als ein luchsT, dann nach der sag der
• poeten sollent sie auch m i t j r e n augen d u r c h”. tringen die ding so sunst durchschein nit
• sind, als wand, mauren, holt, STEIN and der,, gleichen...., u. FORER.

Is het gezichtsvermogen van den man, die de guiten
en schavuiten door een reeks van drie bergen kan onderkennen niet an denzelfden aard als dat van het dier,
dat door steen en metaal heenziet en heet hij niet terecht

Doctor Lynx ?
A. L. CORIN.
Luik.
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Dialectisch Kleingoed.

Hieronder bespreken we een zeker aantal eigenaardige, vooral Zuid•
limburgsche dialectvormen. Zulke lexicographische bijzonderheden hooren
weliswaar in een idioticon thuis, maar het zal nog zoo lange jaren duren,
eer aan de uitgave van uitvoerige en .wetenschappelijke . Zuidnederlandsche
dialectwoordenboeken kan gedacht worden, dat het wel nuttig kan zijn
nu reeds de aandacht te vestigen op sommige vormen, waarvan de verklaring moeilijkheden oplevert, of die een interessante ontwikkeling hebben
doorgemaakt. Vormen uit andere dialecten hebben we slechts ter vergelijking aangehaald, wanneer de verklaring dit noodzakelijk maakte. De
vergelijkende dialectologie zal maar haar nut hebben, wanneer we eens
over voldoende en betrouwbaar materiaal beschikken (').
We halen o. a. een zeker aantal voorbeelden van contaminatie aan.
Contaminatie en compromis spelen in de taalvorming een veel grootere
rol dan men eertijds vermoedde : dit heeft de taalgeographie in de laatste
jaren uitgemaakt. De factoren die de wederzijdsche aantrekking hebben
veroorzaakt, zijn van verschillenden aard : in vele gevallen is eenvoudige
homonymie voldoende ; de semasiologische factor speelt dikwijls geen rol,
en van dit standpunt is het resultaat soms zuivere nonsens (zie hieronder
vooral de eerste n rs); de volkshumor komt er soms wel bij.
1. Aars.

De regelrechte opgvolger van het oude Wg. ars (2) is in Zuidlimburg
weinig gebruikelijk ( 3 ). In Tongeren bestaan hiervan twee merkwaardige
( t ) Uit het bestaande idiotica is met veel geduld (vele geven de dialectvormen
als lemmata, hetgeen de opzoekingen niet weinig bemoeilijkt) heel wat te halen, maar
behalve in een paar exceptiones confirmantes, wordt het phonetisch transscribeeren
heelemaal verwaarloosd.
(2) Of dit nu oorspronkelijk een a dan wel een ë was. is niet uitgemaakt ; maar
dat komt er voor ons doel niet op aan. (Cfr. FR. V. W. 1. v. en Tijdscha• . XVIII, 129.)
(3) Behalve in den meest Zuidoostelijken hoek, namelijk te Montzen; zie verder
de bespreking van den vorm ma . r. s.
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aarsdarm « en ten tweede een
overblijfsels : ten eerste nó:zdè.r°am ( 4 )
langs een ander dialect binnengedrongen vorm ma e r.s, die hieronder besproken wordt.
De prothesis van een anorganische n in nó:zdè°r.em is niets merkwaardigs; in de oudere taal komt naars veelvuldig voor (zie Nl. Wb.
en Mnl. WbO. Maar het eigenaardige zit hem hierin, dat deze vorm met
nó:s «, neus « geassociëeerd wordt. De Zuidoostnederlandsche dialecten
hebben, evenals het Hgd., eene vroegere a gerekt in open lettergreep;
de eind-e is regelmatig weggevallen en heeft ook bedingten « stoottoon
verwekt, zooals in de Rijnsche dialecten. De opvolger van Wg. a is
voor r } dentaal op dezelfde wijze gerekt geworden tot ó, maar hier
bestond geen reden om den stoottoon te verwachten, b. v. bó.t „ baard «,
hó.t « hard «, enz. Een oude vorm ars moest dus *6.s worden en, met
voorgevoegde n, nó.s. De eigen betoning van een woord is in onze
dialecten zulke belangrijke factor, dat zij natuurlijk ook overging op
*nó.zdè.r . am, dat dus n i:zdè.r . am werd.
Van ditzelfde Wg. ars komt in Tongeren nog een vorm ma.r r s voor
in de volgende uitdrukking, waarmee men in de platte volksstaal het
grootste misprijzen wil uitdrukken : lè.k mana ma°r.s « lik mijn ,,.
Deze vorm is in strijd met alle klankwetten van het dialect. Deze eischen
het vocalisme van de hierboven opgegeven vormen voor baard en hard;
het is dus blijkbaar een ontleening, misschien wel langs het Bargoensch,
dat, zooals bekend is, in Limburg nog welig tiert. Hetzelfde woord steekt
misschien in breemarsch « straat «, dat voorkomt in de LimburgschBargoensche Woordenlijst van VAN .GINNIKEN (Handboek, II, 109). Het
Nl. Wb. i v. aars (I, 575) geeft maars op als gebruikelijk in ,, Gelderland
en elders « en zegt verder : « mars is nevens eers een gewoon Nederduitsche vorm van aars «. Hierbij wordt als bron enkel SCHAMBACH 2)
geciteerd. Over de verbreiding van dezen vorm weten we dus niets; over
de voorgevoegde m waagt het NI. Wb. een paar veronderstellingen, die
allen grond missen (zie ald.).
Wat ten eerste de auslaut-s betreft, deze is voor ons dialect heelemaal onregelmatig. Zooals hierboven werd aangegeven is oude a voor
r -^ dentaal ó geworden : r gaat altijd in de vocaal op in dit geval.
Ons ma • r.s moet natuurlijk vergeleken worden met Nhgd. Arsch
(') Wij gebruiken de phonetische notatie van onze dialectgrammatica (Leuv,
Rijdr. VIII-IX), behalve dat we de toonlooze vocaal door de algemeen gebruikelijke a
weergeven Een juister inzicht in de betoningsverschijnselen heeft ons er toe gebracht
den (dalenden) stoottoon weer te geven door : of • . en den (stijgenden) sleeptoon
door . of . • (zie hierover onze Accentstudiën, Leuv. Bijdr. XIII, 83).
(2 ) Wórterbuch der niederd. Mda der Furstenthumer Góttingen und GrOenhagen oden Geittingisch-Grubenhagen'sches Idiotikon. Hannover 1858.
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en andere woorden m6t rs > rs, waarvan KLUGE (Etym. Wb. i. v. birschen)
een lijstje opgeeft.
Het verschijnsel rs > rs (maar met rekking van den klinker en
verdwijning van r) komt wel voor op Oostnfr. taalgebied, namelijk in
Montzen) in den uitersten Zuidoosthoek). De ontwikkeling : korte of lange
voc. --1-- r -}- s > gerekte of lange voc. + s leeft hier nog volop in' het
spraakbewustzijn; naast vormen als ,.s ,, aars «, kd.a • st korst «, sá.s
,, schaars « (« scheermes «) treffen we aan superlatieven zu:sta van zu.r
zuur «, kló:sta van klö:r « klaar «, enz , vrouwel. persoonsnamen op
ni-a.nosa ,, naaister «, enz., werkwoor-ersse : zwé:gasa « zwagerin
delijke vormen : dó sé . a.s jij scheert « naast él. sè • a.r ,, ik scheer u
jij vaart « naast 611 vá:r « ik vaar «, do vó:s
van sé • a.re, de) vi s a.s
« jij voer « naast 64 vó:r „ ik voer « van vá-r.e (9).
Daarenboven is het verschijnsel over een groot gebied in Rijnland
verspreid (s).
Uit de vergelijking van het beschikbare materiaal blijkt dat we van
Noord naar Zuid de volgende vormen krijgen :
*ars
*ars
÷árs
*4

(3)

De grens van rs/rs die wij door een dikkere streep aangeven, valt
samen met de belangrijke isoglosse gevormd door de Noordergrens yan
het oude Kurkbin (4).
Uit bovenstaande tabel blijkt dat ook de vocaal niet gerekt wordt,
evenmin als in het Tongersch ma•r.s.
Ons woord komt dus uit een *ars-gebied : de vraag naar de juiste
plaats zal eens door een toekomstigen taalatlas worden beantwoord.
(Wordt voortgezet.)
L. GROOTAERS.
Leuven, 1921.
( t ) Deze woorden komen uit het een ongedrukte studie van D r LANGOHR, die
door den ondergeteekende verder bewerkt wordt.
(z) Behalve in het Nederlandschsprekende Eupen (Cfr. TONNAR UND EVERS,
Wórterbuch der Eupener Sprache. Eupen 1899), vinden wij het in Aken (L ROVENHAGEN, Wórterbuch der Aachener Mda. Aachen ' 1912), alsook bij HOMMER, Deutsche
Dialektgeogr. IV en FRINGS, Ibid. V.
(3) Ik teeken die vormen met een * omdat niet alle Rijnsche dialectstudies
het woord aars aanhalen, maar wel andere voorbeelden.
(4) Over deze grens zie HANENBERG, DDG., VIII, § 231, Anm. en zijn kaart,
alsook FRINGS ' Mittelfrankisch-Nieder frankische Studiën, Beitr. 41, 193 vgg. en 42,
177 vgg.

Vereeniging der Oud-Germanisten van Leuven
Reeds lang werd onder de Leuvensche Oud-Germanisten een behoefte
gevoeld aan innige samenwerking en onderling vertrouwen. Toen dan
op het Philologenkongres te Mechelen Prof. SCHARPÉ het plan ontwierp
voor hen een vereeniging te stichten, vond hij ook algemeene instemming.
Op 8 Januari 11 vergaderden eenige Oud-Germanisten te Leuven om
de inrichting te bespreken en verder uit te werken. Tot voorzitter werd
aangeduid Prof. J. VAN DE WIJER, tot schrijver de ondergeteekende.
Jaarlijks zullen twee vergaderingen plaats grijpen, eene op het Philologenkongres, de tweede te Leuven den eersten Zondag van het Akademisch schooljaar. Daardoor zal het mogelijk zijn met malkander in
voeling te blijven en malkander te steunen en te helpen in een methodologisch en een wetenschappelijk opzicht.
De vergadering op het Philologenkongres zal vooral gewijd worden
aan wetenschappelijk werk; de tweede vooral aan het verbeteren van
het middelbaar onderwijs. In de eerstkomende vergadering van Oktober
zal besproken worden : welke hoeken kunnen door de leeraars best
gebruikt worden, welke door de leerlingen thuis best gelezen worden
1 0 in het Nederlandsch (ingeleid door D r S. VAN PASSEL en Dr J. VAN
GORP, uit Antwerpen); 2° in het Duitsch (ingeleid door D'' J. DUPONT
en D r C. DE BAERE, uit Elsene) ; 3° in het Engelsch (ingeleid door
Dr DELDIME, uit Leuven).
D r A. BOON.
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Jan r an Ruysbroeck. Van den blinckenden

steen, met W. Jordaens' Latijnsche vertaling, uitgegeven door D r Ph. Muller, C. R . L. Leuven, Vl.
Drukkerij, 1921.

Met dezen is de nieuwe uitgave van R.'s werken een stap verder gevorderd.
Al behoort deze verhandeling niet tot de uitvoerigste noch zelfs tot de beste van
's meesters werken, toch heeft het zijne bijzondere beteekenis, omdat R. er.zich heeft
op toegelegd, om zijne leer bevattelijk en klaar voor te stellen. Het werk had zijn
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ontstaan te danken aan de bede van een kluizenaar, die met R. een lang onderhoud had mogen hebben, en die hem daarna bad, om eens alles te boek te stellen,
wat zij toen hadden verhandeld. Nog duidelijk draagt het werk de sporen dezer
samenspraak. Soms meent men nog de stem van den kluizenaar te hooren, die opwerpingen en bezwaren aanvoert, of om nadere verklaring vraagt. Dit weinige volsta om
het belang van dit werkje aan te toonen, dat « alleen leering genoeg bevat, om een
mensch te geleiden tot een volmaakt leven ».
De uitgever heeft dezelfde methode gevolgd als bij zijn eerste uitgave van de
Zeven Trappen. Als legger dient hs. F. : een in-folio op papier uit de tweede helft der
XVe eeuw, geschreven door de broeders van het Gemeene Leven te Brussel : althans
tot hun huis te Brussel heeft het behoord. Misschien heeft de uitgever gelijk gehad, dit
hs boven andere te verkiezen. Ik kan alleen ooideelen naar het zeer beknopte bescheid
dat hij hierover aangeeft. En, zooals dit is, (ik zeg dit uitdrukkelijk) heeft het mij niet
overtuigd. dat hs. F. grootere waarborgen van zuiverheid en getrouwheid biedt dan
b. v. hs D., dat alle werken van R. bevat, te Groenendael zelf geschreven werd,
volgens het daar bewaard hs., hetgeen voor D. vaststaat, terwijl dit voor F. maar verondersteld wordt. Daarenboven heeft de kopiist van D. de grootste zorg besteed om het
hs. niet alleen zuiver af te schzijven, maar om het daarna nog eens bij het standaardwerk te collationneeren.
De uitgave is zuiver diplomatisch. Interpunctie is er geene, naar het schijnt, dan
die van het hs. Waar er dus in den tekst een punt gedrukt staat, komt dit ook voor in
het hs., hoewel het misschien van nut ware geweest, hierop uitdrukkelijk te wijzen :
want de grillige plaatsing van punten in den tekst kan verwarring stichten.
Misschien mochten we over 't systeem van interpunctie in 't hs. wel eenigen uitleg
vernemen. Naar mijn bescheiden meening, had de uitgever den tekst wel eenigszins
mogen interpreteeren, door zelf wat meer te interpungeeren, en in zijn inleiding ons
hierover rekenschap te geven. Hij doet dit wel, naar ik vermoeden kan, voor den latijnschen tekst, waar vele : , en ; voorkomen. Of staan die ook in 't hs. ?
De varianten der beste hss. worden mede vermeld. Toch begrijp ik niet goed de
waarde van een aanteekening als : (blz. 17) F en M hier en. meermaal elders eenheit
(in plaats ran eenicheit). Waar is dit elders ? En ware 't niet van grooter belang dit
telkens te weten, dan b. v. blinkende in plaats van blinckende ?
De uitgever vertrouwt voor het begrip van den tekst op de Latijnsche vertaling,
door Jordaens. Deze wordt voor de eerste maal uitgegeven ; ze is inderdaad van veel
grooter beteekenis dan de gewone door Surius. En we moeten de uitgever dankbaar
zijn voor de hulp, die hij ons daardoor heeft geboden om R. te begrijpen. Maar mij
wil het voorkomen, dat die latijnsche vertaling later afzonderlijk ware verschenen.
En indien hij den latijnschen tekst verdeelt in paragraphen, wat, evenals de veelvuldige
interpunctie, het begrip bevordert, waarom dit niet gedaan voor' den vlaamschen ?
Ik begrijp ook niet best de beteekenis van het toegevoegde Glossarium De dietsche woorden worden er uitsluitend vertaald door het latijnsche woord, dat al tegenover den . dietschen tekst staat en waar men het eerder zal gaan zoeken dan in
't Glossarium. Bevat dit alle woorden uit den vlaamschen tekst ? Neen, want eenheit
noch eenicheit staan er in; noch ook vele andere, waarbij men wel een verklaring
wenschte (b. v. ghenoech sijn, yegenwordicheit, in node, inwendicheit, eyghenscap,
aencleven, vermiddelt, minlyck (wat niet ons ,nin,,elz,k is), redelyck (wat niet ons
redelijk is), enz., op goed valle 't uit heb ik slechts de woorden uit enkele regels
(blz. 5i) gelicht. — Aan den anderen kant, geeft het woorden als : werlt, mundus;
wide, immensus ; vrocht, fructus ; wort, woorde, verbum ; wandelen, ambulare, vier
ignis ; enz. Nogmaals : welk princiep werd hier gevolgd ? De uitgever verklaart de
woorden door het in 't latijn gebruikte woord : maar hij ziet niet in, dat de con-
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structie in 't latijn soms veranderd is. Zoo b. v. vertaalt hij : overlillen = pertransire.
Maar in 't vl is 't woord transitief gebruikt en dit was juist het interessante erbij :
pertransire facere (blz 5i). En nu ik aan 't citeeren ga, bemerk ik dat het moeilijk
is een plaats juist aan te halen, omdat er geen verwijzing van lijnen in den tekst
voorkomt. Ten slotte worden woorden onder eene rubriek samengebracht, die niet
samenhooren (b v. woest, wort ; stad, staet ; andere die samenhooren gescheiden
(b. v darf en darven ; seldi en selen ; syn, synse, sine, sire) enz.
Aan het slot deelt P. REYPENS, S. J. nog enkele merkwaardige bijzonderheden
mede over nog drie hss. van « den blinckenden Steen » : twee lat.; en een brokstuk
van 't dietsch.
In een der lat. hss., dat ook de vertaling van andere werken van R. bevat,
meent hij een brok der vertaling van de VII Trappen door JORDAENS te hebben ontdekt. Hij zal er elders uitvoeriger over spreken. Verder deelt hij uit de drie hss. de
varianten mede voor den Blinckenden Steen. Laten we hopen, dat we dra iets zullen
te genieten krijgen uit zijn Voorarbeid tot de Studie van R.. Wij meenen te weteu,
dat we hier interessante ontdekkingen te gemoet mogen zien.
Deze op- en aanmerkingen bedoelen niet de waarde dezer uitgave te betwisten :
wij hebben hier in alle geval een zeer gewetensvollen arbeid, waarin de tekst van
hs. F zoo nauwkeurig wordt meegedeeld als men maar wenschen kan, waarop men
dus betrouwen mag voor verdere wetenschappelijke studie. De wijze echter der uitgave wordt niet voldoende toegelicht ; ja, komt me voor eenigszins willekeurig te zijn.
D r JOS. VAN MIERLO, JR., S. J.

D r J. Prinsen J. Lzu. Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis. 2 e Druk. — 's Gravenhage, M. Nyhoff, r92o. — 758 blz. Fl. Ia.
De studenten in de Nederlandsche literatuurgeschiedenis leven thans in het
tijdperk der zeven vette jaren. Terwijl de ouderen het moesten stellen met eenzijdige
en onvertrouwbare werken, krijgen zij in een korte spanne tijds, na de standaardwerken
van KALFF en TE WINKEL, de handboeken van D'' C DE VooYS, BASTIAANSE, Prof. LECOUTERE, D r VAN ScHOTHORST, D r DE RAAF en GRISS, en last not least, dat van
D r J. PRINSEN, hoogleeraar te Amsterdam.
't Is een ware vreugde dat Handboek te lezen : voor het uiterlijk, een lijvig mooigebonden boek met klare letter op fijn papier, een echte pracht !
En alhoewel in zijn Inleiding tot de Studie der Literatuurgeschiedenis Prof. KALFF
waarschuwt voor een loftuiging dat dergelijke boeken zouden « lezen als een roman »,
omdat dan gewoonlijk de vlag de lading zal moeten dekken, toch moet het we van het
hart dat niemand dit boek zal neerleggen of hij moet er mee klaar zijn. D r PRINSEN
weet u te pakken en te boeien en laat u niet los of gij zult met hem den ontwikkelingsgang van onze letterkunde hebben meegemaakt. Met schitterende kleuren schildert hij
de omgeving waarin ons voorgeslacht heeft geleefd en plaatst daar menschen in met
levenden lijve in hun doen en denken, hun lijden en strijden, hun zoeken naar schoonheid en kunst.
Zonder pose, maar met diep psychologisch inzicht, vertelt en keuvelt hij gemoede
lijk over hun zieleleven en men luistert, men luistert tot hij is uitgepraat.
Raak zegt hij wat ontbreekt en te kort schiet ; soms is hij bitsig en bijtend en hij
hamert er op los dat de scherven van de afgoden uiteenvliegen. Maar ook wijst hij met
den vinger de schoonheid aan, waar ze kiemt en opbot en openbloeit in het werk van
een dichter, hij laat over uw hoofd de frischheid waaien die u tegenwuift uit hun naïeve
vertellingen.
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Soms weet hij aardige en suggestieve toenaderingen te vinden : een preek van
BRUGMAN doet hem denken aan het lieve, zoete woord van Pastor VERRIEST met zijn
beeldende mimiek, zijn guitigen blik, zijn vriendelijke, overtuigende gelaatsuitdrukking. Wel speelt hem de verbeelding hier en daar wel een part als hij b. v in een
gedicht van JAN VAN DER NOOT de stem herkent van STREUVELS en TEIRLINCK !
D r PRINSEN heeft ook een diep inzicht tn de letterkundige stroomingen van onze
naburen : hij toont ons wanneer onze literatuur eigen banen betreedt, maar ook wanneer ze gaat sprokkelen op een vreemd terrein
Zijn standpunt verklaart schrijver in zijn beknopt overzicht : « Waar ik schoonheid vond, daar heb ik getuigd; wat mij minderwaardig leek, heb ik als zoodanig
gesignaleerd. » Dat zulk criterium niet zonder bezwaar is, begrijpt hij zelf : « men zal
het natuurlijk niet altijd met mij eens zijn ».
Voorzeker moet men erkennen dat de fijne smaak van D r PRINSEN en zijn lange
omgang met en zijn grondige kennis van onze woordkunstenaars hem uitstekend van
pas komen en dat zeer dikwijls zijn uitspraken juist en gemotiveerd zijn. Ook voor hem
heeft de gemeenplaats van den Nacht der Middeleeuwen uitgediend : « daar is de dwaze
speelsche fantazie, de grootsche dadendrang, de gewichtig-doende ernst, de vlotte onbezorgdheid, het angstvallig droomend zoeken naar waarheid en schoonheid, het plots
bereiken, in triomfeerenden overmoed, van een verheven ideaal. Is er schooner jongelingsdroom dan de Gothiek, overmoediger, fantastischer kinderwaarheid dan de kruistochten ? » (blz. 174)
Maar toch ondervindt de Roomsche lezer dat de schrijver die essentieel-christelijke
kunst van de Middeleeuwen niet heeft dóór-voeld. Reeds had P. D r VAN MIERLO in
zijn warm pleidooi voor Zuster HADEWYCH (D. Warande en Belfort, I9 I, IV. blz. 163)
aan D r PRINSEN vèrweten dat hij de hooge kunst van deze mystiek niet heeft begrepen;
evenzoo blijkt het dat hij het zieleleven van RUUSBROEC niet kan meeleven, dat het
geestelijk lied hem niet ontroert. In de klachten van RUUSBROEC en JAN VAN LEEUWEN
en MAUDE en MAERLANT en BOENDALE hoort hij den opstand grommelen, terwijl het
veeleer angstkreten zijn vol bezorgdheid voor hun geliefde Moederkerk. Ook het « ab
uno disce omnes » is in dit boek nog niet uit de wereld.
Overigens, waar D r PRINSEN de theorie der Tachtigers bijtreedt dat de intellectuëele kritiek van POTGIETER en HUET het moet afleggen voor een onbevangen, onbevooroordeelde gevoelskritiek, durf ik er op wijzen dat, het gansche boek door, de eigen
levensopvatting van den inschrijver niet zonder invloed is geweest op zijn beoordeelingen. Al erkende hij het bestaan in onze literatuur van een christelijk-mystieke
richting, toch begroet hij met geestdrift iedere daad, waarin hij losmaking en verslapping denkt te vinden van het kerkelijk gezag als een aanwinst voor de kunst en een
vooruitgang voor het menschdom.
Met voorliefde spreekt hij van « verzet tegen priesterbedrog », « van de kerk als
dienares van den despoot het kapitaal », « den druk der geestelijkheid », en andere
gemeenplaatsen, die doen glimlachen... En dan staat men niet verwonderd dat de
gevoelskritiek van dezen vrijzinnige zoo weinig voelt voor de zuivere kunst van een
GEZELLE, dat SCHAEPMAN « als dichter niets eigen heeft en een decadent is van BILDERDIJK en DA COSTA in volle holle, rhetorische verzen », dat zelfs de namen niet
geciteerd worden van BROERE, BINNEWIERTZ, MARIE KOENEN, FELIX RUTTEN, ALB.
STEENHOF-SMULDERS, ZOETMULDER en van al onze katholieke Belgische schrijvers.
Ook kan ik met den schrijver niet meegaan in zijn stijgende bewondering voor
eenige achttiendeeuwers. Dat BILDERDIJK een afgod is geweest, goed ! Maar moet men
er daarom zóó met den moker op slaan dat er niets meer van overblijft En die
burger-literatuur der 19 e eeuw tot de jaren '8o verdient toch nog wat waardeering,
al hebben ze vat scheldwoorden verdiend van Ki.00s en VAN DEYSSEL.
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Dat voorbehoud over den algemeenen geest van het werk moet ik maken. Maar
ik hoop dat dit handboek in België bij alle liefhebbers van schoonheid en woordkunst
ingang zal vinden, omdat uit en door dat boek de schoonheid opstraalt. En al wie, een
dieper inzicht wil krijgen in sommige vraagstukken, vindt na ieder hoofdstuk de voornaamste bibliografie, die noodig is voor eigen studie.
Dr A. BOON.

Dr

Jos. Schrijnen, De Isoglossen van Ramisch in Nederland. P. Brand.
Bussum, 1920

Deze brochure is de eerste van de serie « Wetenschappelijk Onderzoek der Zuidoostelijke Dialekten » waarin het materiaal zal verwerkt worden dat bij de schrijver en
zijn medewerkers (J. v. GINNEKEN en J. J. VERBEETEN) ingekomen is als gevolg op
de in 191 4 door hen op touw gezette enquête. Een goed deel ervan (blz. 1-3o) wordt dan
ook nog ingenomen door de voor dat onderzoek gediend hebbende woordenlijst en
verdere inlichtingen.
Zooals we uit de titel al vernemen is dit geen heel onafhankelijk opgevatte studie,
maar is zij ontstaan in aansluiting bij een dergelijk werk over een aangrenzend gebied
(J RAMISCH, Studien enz., Marburg, 1908). De keus van de isoglossen heeft dus niet
allereerst plaats gehad met het oog onmiddellijk op de hier bestudeerde streek, in welk
geval zij mogelijk wel eenigszins anders zou zijn uitgevallen. Bij de afbakening van
zijn arbeidsveld heeft de schrijver zich (afgezien van het noordwestelijk gedeelte) opzettelijk gehouden aan het politieke begrip Nederlandsch Limburg zooals ook wel
geschieden zal voor de nog te verwachten bijdragen. Dat is zeker niet heelemaal onbedenkelijk, vooral in verband met den op zichzelf al hoogst grilligen vorm van deze
provincie, die zich daarbij met geen enkele dialectgroepeering dekt. Zoo dit al niet te
vermijden was bij het nagaan van de afzonderlijke isoglossen — er moet érgens halt
gemaakt worden --, dan doet het zich toch als een wezenlijk bezwaar voelen bij een
samenvattend overzicht zooals dit op het eind gegeven wordt.
De zakelijke inhoud van deze brochure (blz. 31-68) bestaat uit II isoglossenkaarten
met daarbijgaande beschrijving en een verzamelkaart met samenvattende beschouwing.
Zooals te verwachten was na het zooëven gezegde, zijn er verschillende isoglossen die
maar een klein stukje van het Limburgsch gebied afsnijden. Voor het overige vinden we
hier een zeer nauwgezette studie van een reeks klankgrenzen waarvan meer dan een
zich in Belgisch Limburg voortzet en ook voor deze provincie van groot belang is. Uit
een synthetiseerende poging als deze blijkt vooral hoe dringend de nood nog is aan
degelijke en grondige monografieën, als onmisbare voorstudiën voor de karakteriseering
van de verschijnselen die men in hun geografische ontwikkeling wenscht na te 'gaan.
Dit geldt voor verschillende hoogst belangrijke punten als de accentuëering, de ontwikkeling van wg. u en ï, de intervokale dentaal, om er maar enkele te noemen die heel
zeker nog niet met de — ook wel door de schrijver — gewenschte klaarheid zijn kunnen
behandeld worden.
Zonder op verdere bijzonderheden in te gaan, zullen we thans even stilblijven bij
de eindresultaten (blz. 61 en volg ) die vooral voor ons van belang zijn. Wat vinden we
in deze studie voor de territoriale groepeering van de Limburgsche dialecten ? Om een
eenigszins aanschouwelijk beeld van de toestand te krijgen, moeten we de bekomen
isoglossen ieder voor zich op een verzamelkaart brengen. Dan merken we allereerst op,
een tamelijk kompakte streng die -- afgezien van een paar alleenloopers – in haar
geheel de Uerdinger linie volgt van de Belgische grens tot tusschen Meijel en Panningen, zich hier uiteen spreidt en met ieder van haar draden ,afzonderlijk cie Du'itsche
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grens bereikt tusschen twee punten ten N. en ten Z. van Venloo. We bekomen alzoo
een eerste verdeeling van het onderzochte gebied in Zuid en Noord, en merken spoedig
de verdere splitsing van dit laatste in een westelijk en een oostelijk stuk. Maar bij nader
toezien blijkt dat het maar een klein gedeelte is dat alzoo in het N. van de eigenlijke
Limburgsche massa afvalt; hetzelfde gebeurt met den zuidoostelijker uithoek : hier
geeft de Benrather linie — ofschoon minder beslissend — de richting aan.
Moeten deze gedeelten nu ook nog tot de Limburgsche dialekten gerekend worden
omdat ze (toevallig) binnen de grenzen van deze provincie liggen, of zullen we ze niet
veeleer beschouwen in samenhang met andere aangrenzende groepen waarvan het
kernpunt buiten het hier onderzochte gebied ligt. Van dit standpunt uit werkt een term
als « randdialect », in dit verband gebruikt (blz. 64) dan ook eenigszins verwarrend,
daar hiermee twee begrippen — staatsgrens en taalgrens — gecombineerd worden die
, we streng uit elkander moeten houden, zoolang althans niet bewezen is dat die hier
samenvallen. Ook zou het dan wellicht praktischer blijken de door de schrijver gebruikte
benaming NoordlimburLY. isch voor het door de Uerdinger linie afgesneden gedeelte, te
vervangen door de elders voorkomende Geldersch-Limburgsch (v. GINN.) of Zuidgeldersch, om de verdeeling in Noord, Zuid, enz. te kunnen behouden voor het kerngebied tusschen de twee hierboven beschreven isoglossenstrengen. Maar dit gebied,
geprangd als het is tusschen de Belgische en de Duitsche rijksgrenzen, vertoont een al
te grillig beeld om ons toe te laten, zonder samenhang met de westelijk en oostelijk
aanpalende streken, een verdere verdeeliug door te voeren. Hier mag de grensafbakening door de schrijver voorgesteld m. i. niet anders dan als voorloopig beschouwd
worden. Een blijvende groepeering en benoeming van de Limburgsche dialekten zal
niet anders kunnen geschieden dan onder verstandhouding en samenwerking van
vorschers uit de 3 staten waarover het oostnederfrankische gebied zich uitstrekt.
Het boekje wordt besloten met een zeer beknopt onderzoek naar den historischen
oorsprong van de gevonden grensverhoudingen, waarbij, naast de politieke factoren ook
aan andere b v. ethnische, eenige aandacht wordt geschonken. Alles samen genomen
is dit werk een waardevolle bijdrage ter voltooiing van de groot Limburgsche dialektkaart en zal het ongewtijfeld ook om de belofte die het vervat — een welkome gast
zijn in de studeerkamer van ieder beoefenaar van de Limburgsche dialekt-geografie.
D r J. LEENEN.

Jacob Cats. Keur uit zijn verhalende gedichten,
Joh. Vorrink. Meulenhoff, Amsterdam, 1920.

uitgegeven en ingeleid door

« Dit boekje wil vooral trachten, Jacob Cats als dichterlijk verteller te doen
kennen. » Cats, met zijn nuchtere wijsheid, zijn leuken opmerkingsgeest, zijn gemoedelijken praattoon, is en bl' ft een volkspoëet, met wien kennis dient gemaakt, door wie
geen vreemdeling wil zijn in onze letterkundige geschiedenis. Wie zijn werken, liefst in
de oorspronkelijke, rijk met prenten versierde drukken doorbladert, zweeft wel niet in
de hooge sferen der poëzie, maar verkneukelt zich desalniettemin voor een poosje in die
huisbakken gemoedelijkheid, zoo eigen aan onzen Nederlandschen aard. VORRINK's
werkje brengt een goede keus uit Cats verhalende gedichten : een viertal fabelen, en
een twaalftal langere en kortere vertellingen ; het « selsaem trougeval tusschen een
Spaens edelman en een heydinne » wordt, op enkele scabreuse regelen na, in zijn geheel
opgenomen; het neemt verreweg de grootste helft in. De inleiding deelt het hoog
noodige mede, over den dichter, en over de opgenomen verhalen ; het boekje is ook versierd met een portret van Cats, en enkele plaatjes ; hier en daar, onder den tekst, daarenboven een woordje toelichting ; op sommige van die verklaringen zoo wel iets af te
dingen vallen.

L. Scx.
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H.

Guntert, Von der Sprache der Gutter u. Geister.

997
Halle, Niemeyer, 1921.

Comparative mythology has been a very fashiónable entertainment in the romantic times of comparative grammar. When the latter grew wiser and discouraged
any display of a fertile imagination, the former which was quite unable to follow the
same track as her sister, was quite disconcerted and knew the sad experience of
abandonment and despise.
General mythology, in parallelism to general linguistics, then came into the
world and was assiduously courted by the same kind of persons who had been fervid for comparative mythology. For a few years, we are witnessing the first stages
of a return to the science that had fallen into discredit through the faults of those
who had practised it before the comparison between Indo-European languages could
be handled with safe^y.
It has occurred to various scholars that uncertain as the comparisons between
religious ideas and customs within the group of Indo-European peoples may be, they
at least present one more element of security than those made between the beliefs
or the traditious of men belonging to very different races. The identity of words often
comes as a confirmation to an identification based on a similarity of ideas. It also
provides a very welcome source of induction, provided one proceeds with prudence
and moderation. The study of the ideas of the Indo European peoples is, it is true, a
different thing from an investigation into the original beliefs of the Indo-Europeans.
Everywhere we find a mixture of Aryan conceptions with those of the pre-Aryan
populations or of the nations with which they were in contact. The presence of a common element produces however such an amount of similarity in the ideas and in the
customs of that group of Aryan or Aryanized peoples, that the beliefs of one tribe can
be best explained and completed through a comparison with those of the other tribes
of the family.
Mr. GUNTERT has bravely assumed to pioneer on this new field. He does it with
a light touch, at times with humour and always with a poetical trend of mind which
make his books very pleasing and easy to read in spite of the great number of forms
quoted.
This makes the reader more indulgent towards a certain tendency to superficiality.
In 1919, Mr. GUNTERT has been at his best in « Kalypso ». This year, he treats
us on a little volume on the language of the gods. Although less attentive than the
previous, this shorter study partakes of many of the same qualities. It is however more
superficial and one wonders whether the writer has been right to write a book or a
subject which could only have provided material for an article if one had eliminated all
that is not really original in the study.
It was however, not devoid of interest to put together under this title and in reference to a very peculiar point of view material that lies scattered everywhere.
Mr. GUNTERT speaks of the voices which men have always thought to hear in
nature and in which they have thought to recognize a mysterious but very powerful
speech of supernatural beings. Whoever can understand it and use it partakes of the
magical power of the gods.
The « name » as is well known, has for primitive people a direct influence on the
persons and on the things.
Words uttered without intention are often supposed to be under a supernatural
influence, especially in case of ecstasy or in the delirium of the diviners. The knowledge of the words that are efficacious was for the Aryan wizzards the great « science ».
In all periods one has mode use of magical words,conventionnally forged, sometimes mere <, hollwcrter ». In the middle ages one indulged in fanciful alterations of
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the normal speech so as to create a kind of « supernatural slang », supposed to be
endowed with magical power. In this way, e. g., was created hocus pocus out of
« hoc est corpus meum » In reference to such intentional alterations, Mr. GuNTERT
also mentions those with a euphemistic character such as Jemine of Jesu Domine
(Dutch dial. sjemine), although one obviously here has to do with a very different kind
of process.
Mr. GuNTERT likes to take the Homeric epic as the starting point of his investigation. This is again the case in this book. The name of the magical plant µwan
mentioned in the Odyssey belongs, according to his theory to the language of the gods.
The end of his book is denoted to an extensive and interesting study of the terms
which, in the old scandinavian literature, are presented as belonging to the vocabulary
of the gods. This confronts us with a variety of a general semasiological process
besides their conceptual meaning the words are associated with a touch of feeling that
makes them fit or unfit to be used in reference to some dignified or undignified beings.
Another very typical instance of the application of such euphemism or dysphemism to the gods (which should not have been omitted by the writer) is provided by the
terminology of the Zoroastrians which is different for the doings and belongings of the
good deities from the vocabulary used in reference to Ahriman and his host of fiends.
It is to be hoped that Mr. GLINTERT will go on providing us every year with some
entertaining and illuminating reading on the fascinating subjects to which he is devoting
his talent as a writer and his remarkable knowledge of the Indo-European languages.
A. J. CARNOY.

A. Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik,

(Sammlung kurzer Grammatiken
germanischer Dialekte, IX), Halle a. S., Verlag von Max Niemeyer, 1914. —
8°, 286 S..

In vergelijking met de andere Germaansche talen zijn de philologische werken die
de een of andere bijzonderheid van het Middel-Nederduitsch behandelen, maar betrekkelijk gering in aantal. Het gebrek aan monographieën heeft dan ook de S. verplicht vele
documenten en archieven, persoonlijk te onderzoeken, — een taak die niet zoo eenvoudig
was, vermits zij BRYN MAWR (Pennsylvania) bewoonde, en enkel haar zomer-verlofdagen
aan het bezoek van bibliotheken en archieven in Duitschland kon wijden.
Onder Nederduitsch verstaat de S. « die ganz oder hauptshchlich auf sachsischer
Grundlage erwachsenen Dialekte » van het continentaal Westgermaansch taalgebied ten
noorden van de zoogenoemde hgd. klankverschuivings-linie. Daar dit taalgebied geographisch uitgestrekter is dan het ons bekende Oudsaksische, zoo heeft men voor het mnd.
ook rekening te houden met vormen die geen vertegenwoordiger hebben in het ons
overgeleverde 0. S. (1). Het bleek dan ook methodisch beter te zijn niet van het 0. S.
uit te gaan maar wel van het mnd schriftbeeld.
Op de vraag of er een mnd. schrijftaal bestaan heeft, antwoordt de S. bevestigend,
met dien verstande echter dat men « fi r den Begriff « Schriftsprache » nicht «ein vólliges
« aufgeben aller lokalen Formen zugunsten einer Mittelsprache verlangt, nicht eine
« Einheitssprache, die ober den Dialekten steht, sondern wenn man ihn in dem deut« lichen Streben erfullt sieht, gewisse stark abweichende Zuge der Lokalsprache zu ver« meiden » (§ 7, p. 6). De spelling in de i3 de en 14 de e. was betrekkelijk sterker
phonetisch dan die uit de 15 de , welke een min of meer etymologisch-archaïseerende
(1) Dus tot op zekere hoogte de toestand waarin wij ons bevinden voor het
Middelnederlandsch.

229

I;OEKBEOORDEELINGEN

endens vertoont, benevens een zekere voorliefde voor konsonantenopeenhcoping, die
kentschetsend wordt voor de i Ede e..
De bloeitijd van het mnd. is + de 15 de eeuw. Wat daarvoor komt — dus de i3de
en de eerste helft van de 14 de e. -- noemt de S. « die altere periode ». Het oudst gekende staderecht is het zoog enoemde ` Ottonianum , , het stadsrecht van de c Altstadt
Braunschweig ' 1227.
Waar men de volkstaal gebruikt heet het « to dude ». Verder vindt men ook benamingen zooals Sassenlant, sassesch, sassesche sprdke, enz. In de 16 de e. noemt men
het mnd. c sassesch, of ' nedderlendesch'. In het hd. noemt men het te dien tijde
t
meestal C niderldndisch' .
Onder de verschillende dialekten onderscheidt de S. vier groote groepen : I. He
, Westfdlisch ` met kultuurhaarden : Munster, Paderborn, Dortmund, Bielefeld,
Osnabruck. Tot dit dialekt rekent men ook gewoonlijk de saksische dialekten in Holland (prov. Groningen, Drenthe, Overijsel), In deze streken, echter, bemerkt men dat
van af de oudste tijden de mndl. schrijftaal sterk met de saksische wedijvert. Van af de
15 de e. treedt de ndl. invloed merkelijk op den voorgrond. — II. Het c Ost fdlisch' met
kultuurhaarden : Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Goslar, Grttngen; — Magdeburg, Halle. — III. Het c Nordniedersdchsisch' of c Kustenmundart 3 deze laat zich
verdeelen als volgt : x) het c Ost-friesisch-oldenburgisch', tusschen Ems en Weser
(monding) ; i) ' Nordalbingisch' tusschen Weser en Elbe (monding), Kultuurhaarden :
Bremen, Hamburg, Luneburg, Kiel, Dithmarschen ; 7) het c Ostelbisch ), kultuurhaarden : Lubeck, Mecklenburg, Pommern, Altmark, en de noordelijke mark Brandenburg. Tot deze ondergroep behoort de taal van nd. documenten afkomstig van het
huidige Rusland, en vooral van de Oostzeeprovinciën Liv-, Est-, en Koerland, ook deze
van Nowgorod. De oudste documenten uit die streken vertoonen een zeer sterke Nederlandsche of Westfaalsche invloed. Later hebben deze ver-oostelijke gelegen landstreken
meer betrekkingen met Li beck, dank zij o. a. aan de Hansa. — IV. Een laatste hoofdgroep noemt men het c Brandenburgisch-Ostanhaltisch (Ztrbstisch)'.
Deze mnd. spraakkunst is bewerkt volgens hetzelfde degelijke plan als al de andere
spraakkunsten verschenen te Halle bij Max Niemeyer. De inleiding (§j 1-23, p. 1-27)
handelt over algemeenheden : de mnd. schrijftaal en hare ontwikkeling; de mnd.
dialekten ; de spelling. — Uitvoerig en op belangwekkende wijze uitgewerkt is de
klankleer (» 24-357, p. 28-190). Daarop volgt a) de verbuiging (§§ 358-411, p. 19122 1) van naamwoorden, hoedanigheidswoorden, telwoorden, en voornaamwoorden,
1)) de vervoeging van de werkwoorden (§§ 4 12 -449, p. 223 247). Het bladzijden lange
woordregister (p. 258-285) zal menigeen genoegen doen. Jammer dat de hoogst interessante boekenlijst ; p. 240-257), enkel die werken vermeldt die in de gram. met verkorte
titel voorkomen
Zonder daarom de taal van de literatuurwerken te verwaarloozen, heeft de S. het
goed gevonden vooral de vormen uit de officiëele documenten, zoowel uit stads- als uit
staatsarchief te benuttigen. De reden hiervoor is dat officiëele stukken over 't algemeen
vrij goed te dateeren en te localiseeren zijn. Uit de zeer talrijke voorbeelden heeft de S.
een keus kunnen doen, zoodat de tijdelijke en plaatselijke uitbreiding van ieder verschijnsel op den voorgrond gesteld wordt De officieele geschriften zijn voorzeker niet
heelemaal vrij van vreemde invloeden, -- dank zij b. v. het intensieve rechts- en handelsverkeer (hansa) zijn een aantal termen en uitdrukkingen algemeen gebruikelijk geworden, — maar de toestand in dit opzicht is toch merkelijk beter dan het het geval is met
werken van letterkundigen aard. Niet alleen zijn deze laatsten bepaald moeilijk te
localiseeren, maar ook de tijd van hunne nd. bewerking is niet altijd met zekerheid aan
te duiden. De gedichten daarenboven vertoonen veel « Mischformen, was nicht nur
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« durch mehrfache Abschriften des Originals (das haufig sick schon an ndl. oder
« hd. Vorbilder anlehnte), sondern auch durch Reimtradition zu ê erkldren ist. In den
« Reimen ist viel traditionelles hd., ndl , archaïsierendes gut . » (p. 7)
Deze mnd. gram. is voorzeker welkom : niet alleen voor den germanist, die aan
vergelijkende taalkunde doet, en hier een menigte belangwekkende feiten te samen
gebracht vindt, maar • ook voor hen die de historische ontwikkeling van het Nederlandsch of Duitsch bestudeeren, zal dit boek waarde hebben. Waarlijk met het oog op
het Middelnederlandsch kan dit boek diensten bewijzen. Iets betreuren wij echter,
nl. dat de syntaxis heelemaal weg gelaten is; men denke aan PAUL ' S Mittelhochdeutsche
Grámmatik. Doch vergeten wij niet dat de S. zelf haar boek niet als een afgesloten
geheel beschouwt, maar als een ' anregung tot verdere studie. Het doel dat ze zich
stelde heeft ze volkomen bereikt. Haar werk is vooralsnog het eenige en eerste dat de
gansche mnd. taal samenvattend en als een geheel behandelt, en aldus een wetenschappelijke basis vormt voor verder werken.
G. CH. VAN LANGENHOVE.
17/12/22

Max Forster, Die Beowulf-Handschrift (Mit 2 Tafeln), Leipzig, Bei B. G. Teubner, 1919. — S. II + 89 Preis 2 Mark 90 Pf. — Ausl. o,8o fr.
Mr. MAX FORSTER is certainly right in saying that younger generations of
students of English bestow less care on Mss. (p. 3). To raise up again the interest of
younger philologists for the history and outward appearance of Mss., cannot be but
approved of.
The Vercelli-Codex CXVII was examined by Mr. MAX FQRSTER in a fair essay,
published a few years ago (Halle, Niemeyer, 1913). We now get of his hands a detailed
description and history of a still more famous old English Ms. viz the Cotton Vitellus A.
XV. It is a fact, that although this Ms. is of high importance for germanistics in general, and for the English language and literature in particular, it was never made the
subject of an accurate study.
Much is to be learned in the « Beowulf-Handschrift » not only by those who want
to study any text of the Cotton Vitellus A. XV., but also by all those who wish to know
something of the 0. E. lang. and lit.. Especially to younger students of Beowulf it
will be very wellcome, since ZUPITZA ' S edition is generally inaccessible, so that most of
them I fear are reduced to HOLTHAUSEN ' S facsimile of fol. 129 b (Beow. 21-46) and
fol. 194 a (Beow. 2964-2990), to get some idea of the original text.
I shall briefly indicate here the main facts out of Mr. M. FóRSTER ' s very useful
essay.
The Ms. consists of 211 (209 old parchment) sheets, size about 19 X 12 cm. It was
paged a first time at the end of the 16 th c. (or the beginning of the 17th c.). These
older figures still appear from 3 (now 6) up to 77 (now 81). In the 18th c. these pagenumbers were taken up again with ink), in the 19th c. with pencil. The Beowulf
editions of ZUPITZA, HOLTHAUSEN, (and Wyatt), and Cooks Judith (2 d edit. 1914) refer
to this older pagination, which counts 206 sheets. In the 17 th c. the Ms. was bound
anew, and three parchment sheets were put before the 0. E. text. A 19 th c. pag., made
probably between 1861 and 1871, pages these three sheets. A third page-numbering
made post 1884, considers besides two emply sheets of paper viz. fol. 6o and 95. (_ § 1.
Foliierung p. 4-IO)..
A minute examination bears out that originally the first part of the Ms. contained
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eleven gatherings (I) (p. i8), the second part having fourteen of them (2) (— § 2 Bogensignaturen and Lagenverteilung, p. 10-23).
The Ms. in its present form shows four hands (_ § 3 Die Schreiberhande, p. 2336), each part being written by two hands. A wrote fol. 4a-59b, his handwriting shows
he was « ein dlterer Mann » (p. 25), his language bears out younger features. B wrote
fol. 61 a-94b. He appears to be a younger man, his language as his handwriting being
more conservative C wrote up to fol, 177b 3 d line (Beow. v. 1939). The remaining was
written by D, who learned writing « in einer álteren Schule » (p. 3o).
The age of the Ms. may be fairly determined (= § 4 Das Alter der Schreiberhdnde, p. 36-53). A and B wrote about the same time. So did C and D. Paleographic
considerations show that the latter wrote -}- i000 (Ward's opinion. — p. 43).
Because of this « die Entstehungszeit » is to be set about the same year (but not
before 975) (3). Comparing now A and B's handwritings to the so called ` Textus
Roffensis ` and the ` Peterborough-chronicle `, we may say the first part of the Ms.
represents « durchaus den Charakter dieser sad-englischen Schrift von 1120-1150 »
(p. 5o).
With regard to the origin of the Ms. (= § 5. Herkunft der Handschriftenteile,
p. 53-7), the first part is registered about 1300 as belonging to St. Mary, Southwick
(p. 44) . It was probably written there (p. 55). The second part is marked « Laurence
Nowell a. 1563 », (p. 56). It may be, Nowell got the Ms. from his friend William
Lambarde. In that case this second part may also come from « Siidengland » (p. 57).
After Nowell's death both parts came into Sir Robert Cotton's possession (p, 56), how
and when we do not know.
Since that time the Ms.'s history is that of the Cotton Library (§ 6 Die Geschichte
des Kodex, p 57-66), Fr. Junius (1589.1877) used it, vere likely between 1674-1677.
It is quoted by Thomas Smith in his catalogue of the Cotton Ms (1696). Wanley
(Catalogue 1705) called the attention to several 0. E. texts, pointing out amongst other
things the epic poems of Beowulf and Judith. The fire of 23/10/1731 was cause the
edges of the Ms. crumbled away afterwards. With the rest of the Cotton Library it
remained for 27 years in , Westmintter-School ` (p. 6o) Thanks to Sir Frederic
Madden1801-18
3 it is now carefully5preserved
(p. 61) . Among
(
7)
P
g the 19 th c. scholars
who used the Ms. we read the names of Thorkelin, Grundtvig, Thorpe. Kemble, Zupit;a,

(I) « Lage I = fol. 4-I I (4 Bogen). -- Lage II = fol. 12-19 (4 B ). — L. III = fol.
« 20 27 (4 B.). — L. IV = fol. 28-35 (4 B.) — L. V = fol. 36-43 (4 B.). -- L. VI —
« 44-51(4 B.). -- L. VII = fol. 52 59 (4 B.). -- L. VIII = fol. 61-68 (4 B., mit verlore« nem angefalzten Blatt 6o), -- L. IX . = fol 6 9 -78 (5 B.). — L X = 79-86 (4 B.). —
« L. XI = fol. 87-94 (4 B. ; dahinter eine Lage ausgefallen) », p. 18.
(2) Lage I = fol. 96-103 (4 Bogen: davor eine Lage zu 5 Bogen ausgefallen). —
« II = 104-111 (4 B.). — III — 112-119 (4 B.). — IV = 120-127 ( 4 B.) -- V = 128-135
« (4 B.). — VI = 136-143 (4 B.). — VII = 144-152 (4 B., mit angefalzstem Bl. 150). —
« VIII = 153-162 (5 B.). — IX = 163-17o (4 B.). — X = 171-178 (4 B.). -- XI = 179« 186 (4 B.). — XII = 187-195 (4 B., mit angefalztem Bl. 194). — XIII = 196-203
« (4 B.). — XIV = 204-211 (4 B.; davor 3 Lagen' ausgefallen) » p. 22-3.
(3) « Und hierin móchte ich das Hauptergebnis meiner Beschftigung mit dem
« Beowulf-Kodex seleen. Denn es verdient besonders unterstrichen zu w erden, dasz die
« englische Literatur, die fast zu allen Zeiten einen stdrkeren •Einflusz der Antike
« zeigt als die Deutsche, so fruh schon Niederschlge sptgriechischen Fabelei auf.
« zuweisen vermag » (p 46).
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Sievers, Coekayne, etc.. The Beowulf part of it was photographed by C. Praetorius for
the E. E. T. S. (ed. Zupitza).
The Ms. Cotton Vitellus A. XV contains several old English texts (= § 7. Der
Inhalt des Kodex). From that point of view it was examined by Richard James, very
likely about 1625-1638, by Thomas Smith (1638-17e), and especially by Humphrey
Wanlay (1672-1726), whose knowledge of the Ms is rather accurate and of real moment
(p. 69-72). A complete and detailed summary of it is further given by Mr. MAX FORSTER
himself (p. 73-89). Fol 96b and 12oa are given in facsimile (c's handwriting).
G CH. VAN LANGENHOVE.
November 1921.

Eugen Mogk, Germanische Religionsgeschichte and Mythologie. Zweite,
umgearbeitete Auflage, 144 s. Berlin and Leipzig, 1921. Sammlung G?schen.
Preis 3,6o fr.
Dit is misschien wel het beste vulgarisatiewerkje over Oud-germaansche Godsdienst en Godenleer dat ooit geschreven werd. Vele jongere philologen zal het ook wel
welkom zijn. In PAUL ' S Grundrisz behandelde immers Mogk de germaansche mythologie, en op het verder verschijnen van de 3 de uitgave wordt door de niet bezitters van de
2de uitg. met ongeduld gewacht. MoGK ' s theorieën en voorstellingen kunnen wij weliswaar lezen in HooPs ' Reallexikon, maar het vooralsnog ontbrekende 5de deel (dat het
register zal bevatten) maakt die taak wel eenigszins moeilijk
Hier krijgen we dan — al is het ook zonder het gewenschte wetenschappelijk
Apparat » en de literatuurverwijzingen -- MOGK 's voorstellingen als een geheel In
wat min dan de helft van het boekje (p. 9-63) worden verschillende uitingen van het
oud-germaansch godsdienstig leven op eene belangwekkende wijze besproken. In dit
gedeelte moet ik o. m. de bladz. 14-24 gewijd aan de machtvoorstelling in den Germaanschen Godsdienst als bijzonder suggestief noemen.
K

Verschillende hoofdfiguren worden afzonderlijk behandeld , nl. Wodan-ódinn,
Loki, Donar-Thór, Ziu-Tyr, Heimdallr, Baldr, Freyr en Njprdr. Vermeld worden
verder nog met verklarende inlichtingen andere Skandinavische Goden en Godinnen.
Eenige bladz. (p. 118 125) geven een denkbeeld over de oud-Noorsche voorstelling van
begin, inrichting en einde van de wereld. De godenvereering (priesters, offers, tempels,
enz.) wordt in de laatste bladz. (p. 125-40) besproken.
De suggestieve wijze waarop het onderwerp behandelt wordt noodigt tot verdere
studie uit : ook kan het boekje als een geschikte inleiding tot de oud-Germaansche
Godsdienstleer aangezien worden. Alleen hoeft men den beginneling er maar op te wijzen
dat wij hier, benevens feiten, ook het oordeel vinden van een geleerde, en er dus verschil
in opvatting kan bestaan (Om een enkel voorbeeld te noemen : Mogk's etymologie
van Wodan is zeer goed denkbaar en aanneembaar, maar niet boven allen twijfel
verheven. Zie b. v Helm, Altgermanische Religionsgeschichte, I, p. 268, vgg.) Dit is
echter geen kritiek : het doel van het boekje is immers toch niet verschillende theorien
uiteen te zetten, maar een beeld te geven van het oud-Germaansch godsdienstig
leven. En daarin is de schrijver volkomen geslaagd. Een goed en naar het mij voorkomt volledig register maakt het gebruik van het boekje gemakkelijk.
G. CH. VAN LANc,ENHOvE.
Oktober :92,1..
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M.M. Arnold Schr6er, Neuenglieche Elementargrammatik (Laut!ehre, Formenlehre, Beispielsatze, Wortbildungslehre mit phonetischer Aussprachbereichnung
fur den praktischer Gebrauch an Hochschulen and den Selbstunterricht Erwachsener). Zweite Auflage. Carl Winter, Heidelberg, 1920. --- 218 S. Preis :
9,8o Frs.
This second edition is in fact a reprint of the first one (1 909 ) : printing mistakes
have been corrected, and a few additional notes have been added (p. 216-6 Nachtrage).
Among all elementary grammars for foreigners this is certainly the best one ; inasmuch as its scientific character is unquestionable, and the underlying principles those
of sound philology. The book is intended for University lectures, and not for grammar
school use. For private use, however, teachers of English will find the book to be very
profitable.
English spelling and English pronunciation are different things : the scientific
study of the language only accounts for them (chapter I, 1, p. i-io). There is a tendency
in England, as well as in America, Australia, etc., to imitate as much as possible the
pronunciation of educated London society. The literary form of this St. P. is represented here. The phonetic alphabet used is the one Professor ScHRÓER adopted for his
« Pronunciation Dictionary » ; but in few respects it differs from the now nearly everywhere used alphabet of the A. Ph. I (chapter I, 2, p 10-22). — In a good number of
pages English sounds are considered in detail (chapter I, 3, p 22-42). A complete and
useful table shows the different pronunciations of the English letters in spellings
(chapter I, 4, p. 42-59).
Chapter the second deals with modern English accidence : substantives ; pluralformations, 's-genitives, — adjectives; comparison, — adverbs, — pronouns, — articles, -- numeralia, — verbs, p. 6o-ioi. A few useful notes on stress (esp. on level-stress)
and intonation (p. 103;127), the study of which will prove to be useful, as every sentence is given in the ordinary spelling and in phonetic transcription (I).
Chapter the third is devoted to word-formation (p. 138-199). Derivation especially
is considered (Lehre von den Suffixen and Prafixen, p. 1 4 5-199), there being but a few
notes on « Wortzusammensetzung », « Entstellung ». and « Neuschópfung » (p. 141-5),
and also a general preliminary paragraph on « Wortschatz and Sprachbeherrschung »
(p. 138-41).
In no other elementary grammar word-formation is dealt with to such an extent :
much is to be learned here, and things looked for in vain with bigger grammars are
mentioned. Were it but because of this chapter the book amply justifies its existence.
We cannot but applaud the learning, and scientific method of the author, yet there
is in our eyes one shortcoming. Syntax and sentence-structure are not even hinted at.
A few observations, however, on the use of the 's- and of-genitive (2), hints on the use
of the definite article, etc. would not have been out of place. The concise way in which

(I) « Die Transskriptionen der ... Beispielsatze (sind) nicht als Originale zu
« betrachten, sondern als elementare Anleitung, sich in die originale Fremdsprache
« systematisch einzuarbeiten » (p. Io2). — A translation into German of these instances
is given in Appendix (p. 200-214).
(z) Prof. SCHROER goes on calling this genitive, the « Angelsachs. Gen. », an
appelation not worthy of his grammar, of which the underlying basis is the historical
development of the language.
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the definite tense aspect is treated of and explained, will certainly not do for
beginners (1).
The educated London pronunciation is set down by Prof. SCHROER as the St. P.
I doubt whether this is not going too far, at least for the present moment. The Oxford
and Cambridge Educated Speech certainly vary slightly in somè respects from the London one. Hence I think foreigners do best in adopting with DANIEL JONES (The Pronunciation of English, Cambridge, University Press, 1912) « the general usage of
educated people in the South of England » (§ 1, p. 1). Because of this I, cannot agree
with Prof. SCHRÓER' s description and transcription of the vowel in words such as but,
rug, etc. (SCHR6ER = Kurzes deutsches a; — JONES, § 147, p. 4 1 « Half-open back
unrounded. Example rug [rAg] cf. also Jones, § 128, p. 38, § 148, p. 42, etc. Vide
also PASSY, Petite Phonétique comparée, § 247, p. Io3, and JESPERSEN. A Modern
English Grammar, Part I (1909', p. 426, § 15-51.)
G. CH. VAN LANGENHOVE.
October 1921

L. Schtieking, Beowulf, mit ausfuhrlichem Glossar herausgegeben von MORITZ
HEYNE. Elfte and zwolfte Auflage, bearbeitet von - . Paderborn, Druck and
Verlag von Ferdinand Schc ningh, 1918. -- 328 S.
Since 1908 Professor H. ScHucKING endeavours to bring Heyne-Socin's Beowulf
up to date.
I suppose the present edition is intended for university lectures and beginners in
Beowulf. As such the text is to be a reliable one ; the supplied notes must not only
facilitate the understanding of the poem, but must also bring into importance those facts
that are of real moment for the history of language, literature, and civilisation.
With regard to the text we may note the praiseworthy tendency to emendate only
those Ms. readings that fall short of any sound explanation. Verses that are said to be
metrically incorrect are kept unchanged whenever a fair understanding of the passage
is possible. So that nearly everywhere the aspect of lines is maintained. One thing
however, I cannot approve of, viz. the more or less normalized spelling : as a rule we
get , ` at the beginning, , d ` in the middle of words, e, g. Ms. 23 gesipas,
23 maegpa, 26 da 29 gesipas, 33 aef elinges, etc. for which Prof S. reads, gesídas,
maéda, ^á, gesidas. aedelinges, etc,
With his notes the present editor does not seem to be prodigal. in comparison to
HOLTHAUSEN ' S edition this may even be felt as a shortcoming. Prof. SCHUCKING ' s aim,
no doubt, is to give what is essential, and not to exhaust the Beowulf literature. As
such one may miss a few palaeographic indications, some interpretations, or emendations of celebrated Beowulf students. It will do here to refer to Prof. HOLTHAUSEN'S
criticism of the present editión in Z, f. d. Ph. Bd. 48 Yet in general we may say that
no really important things have been overlooked : not only do we find mentioned emendations, conjectures, or « Erklrungsversuche » of many German philologists, but also
those offered by English scholars such as Wyatt, Sedgefield, are taken care of.
The glossary is carefully worked out ; meanings are fairly right ; difficult passages
are translated. In a few cases I cannot agree with Prof. SCHRCKING, so e. g. with

(I) All we get is : « die Umschreibung mit dem Hilfsverbum to be and dem
« Partizip Pros. des Verbums bestimmt die Zeit naher : I am writing. ich schreihe
« (jetzt) oder ich bin jetzt gerade im Begriffe zu schreiben », (p. 8o). — I wonder
whether any Englishman would approve of Prof. SCHRÓER ' S translation of , I am
writing `, as bringing out the real meaning of the verb aspect.
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, ride ` 2445. Two things, however, I am missing in his glossary. First of all I think
much of an exhaustive , Stellenangabe `, not only with more important words such as
nouns, verbs, etc., but also with pronouns, adverbs, etc. Besides the practice common
with HOLTHAUSEN ' S Beowulf, to quote at the side of the 0. E. word, its etym. correpondent in Gothic, 0. S., 0. N , or 0. H G., cannot be but of rather great use to beginners. Indeed, the latter will be glad to learn in several cases the Mod English correspondent to the 0. E. word, especially when it is only common in poetry, or dialects,
e. g 0. E. fag, Mn E. fey, adj. sb. and v ; also written fay (Scotch).
The present edition, in its main lines a reprint of the preceding one, was planned
for 1914 or 15. The great war, caused it to be postponed till 1918, and in the meantime
the editor's, « Untersuchungen zur Bedeutungslehre der Angelschsichen Dichtersprache » (Carl Winter, Heidelberg, 1915) were published. This essay and a few other
things could not be considered : a , Nachtrag ` placed before the text brings what is
essential in text, notes and glossary.
The arrangement of the book shows the text (p. 1-96), the Fight at Finnsburg
(p. 95-6), the notes (Ms readings and conjectures are generally mentioned in footnotes
under the text), (p. 101-142), and the glossary (p. 145-314). This arrangement is hardly
to be objected against, yet I do not think it very handsome. Students no doubt will
prefer the glossary in a separate binding, and as the notes are not so numerous, they
might have been footnotes as well.
G. CH. VAN LANGENHOVE.
November, 1921.

0. Jespersen. Negation in English and other languages. Kgl. Danske VidenskabernesSelskab. Historisk-filologiske Meddelelser, I, 5. Kobenhavn, Andr. Fred.
Host & Son, 1927. — Vol. in 8°, p. 152.
Unfortunately the great war prevented Professor Dr. 0. JESPERSEN from completing his , Modern English Grammar ` (Winter, Heidelberg, vol. I, II, 19o9, 1914). The
material collected during many years for the chapter on negatives in the III or IV vol.
of this standard work has been the nucleus of the present paper on , negation in general
as expressed in language `. Students of language, philologists as well as psychologists,
or logicians will be interested in this essay to which many languages have contributed.
In chapters I-X, germanic, slavonic, and classical languages are compared to one
another; occasionally non Indo-european languages such as Finnish, Ungarian, even
Bantu lang. are referred to. Chapters XI, and seq. deal exclusively with English
Grammar.
The matter is treated in an exhaustive way : method and conclusions are quite
new, and further in a fair way our understanding of linguistics. There is not the
slightest doubt, future writers on negation shall have to pay due attention to it. The
suggestive character of many a page is certainly one of the real charms of this book.
To show the great enterest and wide-reaching importance of Prof. Dr. 0. JESPERSEN ' S paper I shall indicate briefly (and hence very incompletely) some of the points
discussed.
The history of most languages shows us that the original negative adverb is
weakened, because some other word in the same sentence receives the strong stress of
contrast. In this way the logically very important negative gradually becomes merely
procletic. It may then be found insufficient and therefore cause the speaker to add
something to make the sense perfectly clear to the hearer. We also witness the tendency, again for the sake of clearness, to place the negative first, very often immediately
before the particular word to be negatived. When the negative begins a sentence, it is
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liable to fall out; in this way the strengthening element may, in its turn be felt as the
negative proper. These tendencies — weakening and strengthening, and protraction —
are manifest in various languages Their interplay is fitly illustrated by a rash sketch
of the history of negatives in Latin with its continuation in French, in Scandinavian,
and in English [= Chapter I, General tendencies, p. 4-14].
Negatives may be strengthened in different ways e. g. by increasing the phonetic
bulk of the adverb (Latin , non ` compared to , ne `), by the addition of other words
(e. g. by a substantive meaning someting very small : not a bit, not a scrap, etc.)
[= Chapter II. Strengthening of negatives, p. 14-19].
Positive words such as French , pas, point, plus, personne `, etc. acquired a nega-.
tive meaning through the phenomenon which BRÉAL aptly terms , contagion `. [= Chapter III Positive becomes negative, p. 19-22].
Negative ideas may be expressed through , indirect or round about means ` e. g.
by 1) questions implying a negative statement : is n't he stupid ? — Who knows ? — etc.,
2) conditional clauses : Sh. Merch. xi, z, 120 : I am a Iew if I serue the Iew anie longer,
3) the imperative see -}- an if clause, 4) by a similar phrase : catch me doing it, 5) ` excuse
my (me) doing ` in the negative sense of , forgive me for not doing `, 6) ironical phrases
implying incredulity, 7) an ironical use of words like , much ` at the beginning of a
sentence, 8) the use of , the devil ` joined either to a verb, or to a substantive (the devil
a word =not a word). In Irish we find , sorrow ` [sora], in Danish , fanden `, in ger•
man , den teufel `. We also get , pox ` Danish , pokker ` similarly used. — , God (or
Heaven) knows ` is current in all languages with the meaning of , I don't know `,
9) hypothetical clauses, like , If I were rich `, etc , io) various expressions such as
, anything but `, , anything rather than `, , to be at a loss `, etc. — Negative ideas may
also be expressed by words that are not real negatives but express approximately the
same thing as the ordinary negative adverb. Such approximate negatives are , hardly,
scarcely, little, few `, etc. [= Chapter IV, Indirect and incomplete negation, p 22-42].
The negative notion may belong logically to one definite idea, in this case it , may
be expressed either by some modification of the word, generally a prefix (e. g. never,
unhappy, etc.), or else by the addition of not (not happy) or no (no longer) `. Some
words though positive in form have an inherent negative meaning (e. g. absent -- present;
fail-succeed; etc.). - On the , other hand the combination of two ideas may be made
negative e g. , he does not come ` The distinction between both spheres is easy enough
in principle, but sometimes difficult in practice, as e. g. very often the negative is
attracted to the verb, even where it logically belongs to some other word. Many cases
are examined. [= Chapter V, Special and nexal Negation, p. 42-55.]
The attraction of the negative to the verb, or to any other word that can easily
be made negative is quite a problem by itself. Different tendencies are discussed.
[= Chapter VI, Negative attraction, p 56.6z.)
« Two negatives make an affirmative. » The logical rule , is not corroborated by
actual usage in most languages ` When two negatives make an affirmative they still
modify the idea, the result being , somewhat different from the simple idea expressed
positively `. Very often two negatives make a negative We may distinguish : 1) there
is double attraction : nexal and special negative. This formula is still common in
popular or vulgar speech (it was current in 0. E., and Mn. E.). Most languages know
this usage : M. H German, Danish, French (e g. nul ne vient), Spanish, Slavonic
lang.. Greek, Hungarian, Bantu languages, etc. employ it. Many explanations have
been offered. Prof. J. thinks this use may not be termed illogical. The negatives are
simply redundant and are due to a feeling to gratify both tendencies ; attraction of the
negative to the verb, and attraction to some other word capable of being made negative.
The phenomenon is common in languages , in which the ordinary negative element is
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comparatively small in phonetic bulk `. Also the use of one negative in a rather long
sentence requires a greater mental effort to be remembered than when the negative idea
is repeated. 2) We have , resumptive negation `, in its pure form, when the second
negative is added as an afterthought. 3) , Paratactic negation ` is found when , a negative is placed in a clause dependent on a verb of negative import like , deny, forbid,
hinder, doubt `,` Besides a few other instances that would be placed with difficulty in
any of these 3 classes are discussed. [= Chapter VII, Double negation, p. 62-80].
The logical and semantic side of the negation is highly interesting. Existing
theories, and conceptions of the problem are fully discussed. Of great moment are
Prof. J,'s opinions and conclusions. [^= Chapter VIII, The meaning of Negation,
p. 80-96.]
In some cases the negative force is almost vanishing e. g. in , Would not you have
a glass of beer ? », in , not at all ` as , an idiomatic reply to phrases of politeness `, etc.
Weakened negatives are frequently , never so `, , nay `, etc. [= Chapter IX, Weakened
Negatives, p. 97-102.]
, When two ideas have at least ons element in common, it is usual to join them
closely by means of some negative connective `. We may distinguish seven types of
them : I) nor . . nor , .., 2) .... neither .... nor ...., 3) neither ,... or ...., 4) •..
nor . .., 5) .... no .... nor ...., 6) .... no .... nor .... neither, 7) not .... not . .. neither.
[= Chapter X, Negative connectives, p. Io3-116].
The negative adverb , not ` was attracted to the verb before it was reduced to ` n't `.
In speech ` n't ` appears + 1600. With Shakspeare we may infer a few , n't ` from the
metre. In writing the form appears about 166o; it is , frequent in Dryden's, Congreve's,
and Farquhar's comedies `. — Some reduced forms are simple and call for no remark
(e. g. mayn't), others are more interesting e. g. a'nt = am not ; a'nt = are not ; ain't,
etc, [= Chapter XI, English verbal forms in -n't, p. 116-127.]
Finally the negative prefixes, un-, in- ; dis-, non-, an-, a-, no-, and privative un-,
'ere considered [= Chapter XIII, Negative Prefixes, p. 140-149.]
These volume shows once more Prof. Dr. 0. JESPERSEN ' S great knowledge of
languages, together with his insight in to linguistic matters. We hope times will become
more favorable, and allow the great Danish scholar to find leizure time to reassume and
bring to a good end, this , Modern English Grammar ` of his, so that it will hold its
promise to be a standard work of English Philology.
G. CH. VAN LANGENHOVE.
December, 192I.

Adolf Zauner Altspanisches Elementarbuch. Zweite umgearbeitete Auflage.
(Sammlung Romanischer Elementar- and Handbucher herausgegeben v. WILHELM
MEYER-LUBKE. I. Reihe : Grammatiken. 5. Bd.). Heidelberg, Winter, 1921.
Tous les romanistes accueilleront aver une grande sympathie cette refonte de
l'excellent manuel de M. ZAUNER, qui représente un progrès très réel sur l'ancienne.
Les mérites de l'ouvrage ne font que s'affirmer davantage dans cette nouvelle édition.
Tout en conservant au volume ses proportions modestes (il n'atteint pas les deux-cents
pages), l'auteur a su y concentrer tout ce qui est nécessaire à la lecture intelligente et
instructive des dix-neuf fragments d'anciens textes espagnols réunis dans la quatrième
partie du livre.
Le bibliographie renferme tous les ouvrages indispensables à quiconque désire
s'orienter dans la littérature espagnole du moyen-age. Beaucoup de travaux sur l'histoire
de la langue y sont également mentionnés. lci, toutefois, comme dans le « coup d'ceil
sur l'évolutio a de la langue espagnole (p. 6 sqq.), on doit regretter que l'auteur ait, pour
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ainsi dire, négligé toutes les questions relatives aux particularités du latin en Espagne.
Cela parait d'autant plus étonnant que l'étude des « dialectes latins » occupe une place
de plus en plus grande dans tous les ouvrages traitant de l'histoire des langues romanes,
et notamment dans l'excellent livre. récemment paru, de M. P. SAW-LOPEY (Le Origini
neolatiue, Milan, 1920). Au sujet des influences pré-latines et étrangères sur l'espagnol,
M. ZAUNER, tout en disant d'excellentes choses, est également un peu trop bref.
L'exposé de la prononciation médiévale de l'espagnol est clair et tranche dès le
début une série de questions souvent débattues, surtout parmi les hispanisants amateurs.
Les différences entre la langue du moyen-age et celle de notre temps sont plus nombreuses qu'on ne pourrait le croire à la lecture d'un vieux texte.
M. ZAUNER prend ensuite les différents sons du latin et montre quelles modifications ils ont subies en espagnol. Ce petit cours de phonétique historique est Bien fait et
remarquablement complet et tient compte des causes si diverses qui ont empêché le
développement normal des lois phonétiques en espagnol : assimilation, dissimilation,
palatalisation, labialiolisation, etc. Toutes les questions pendantes sont sérieusement
quoique briévement discutées Le chapitre sur la morphologie renferme tout l'essentiel.
Le tableau des formes syncopées du futur et la liste des verbes « remarquables » permettront de s'orienter dans la grande profusion des formes verbales qu'offrent les textes
médiévaux.
L'esquisse d'une syntaxe de l'ancien espagnol n'a naturellement pas la prétention de
munir le traducteur d'un répertoire à consulter dans les cas difficiles, mais simplement
de lui donner une série d'indications pratiques fort utiles à recevoir avant d'entreprendre la lecture des textes. En tout cas, c'est beaucoup plus que ne fournissent généralement les manuels. On doit particulièrement louer l'auteur d'avoir fourni une étude
assez fouillée des phrases composées lesquelles se présentent souvent dans l'espagnol
médiéval avec la lourdeur et la complication un peu maladroite à laquelle sont habitués
les lecteurs des anciens textes francais.
Dans l'Anthologie, 1\I ZAUNER a généralement conservé l'orthographe adoptée
par les éditeurs. Le contraire l'aurait amené à des corrections innombrables et dangereuses. Il a tenu toutefois a distinguer constamment i et j, ic et v, suppriment par là
une cause Bien inutile de confusions dans la lecture. L'adjonction des accents et de la
ponctuation est également très louable.
Les fragments choisis sont en général intéressants et représentent les genres littéraires les plus divers. On peut regretter que l'auteur n'ait fait aucune place aux textes
antérieurs au poème du Ciel. Bien clue n'ayant pas de valeur esthétique, ils sont très
intéressants pour l'étude de la langue.
Sous ce rapport, la chrestomathie de 1\1. J. D. M. FORD (Old Spanish Readings,
Boston, 1911) est plus complète.
Elle a aussi 1'avantage de donner infiniment plus d'explications aux textes, de
bibliographie et de renseignements historiques. Le laconisme des notes de M. ZAUNER
laissera souvent le lecteur dans l'embarras et ne lui permettra pas de lire les fragments
qu'il aura devant lui avec toute 1'intelligence désirable. Le vocabulaire est aussi trop
réduit et ne fournit absolument aucune des indications étymologiques si heureusement
répandues dans le manuel de M. FORD. Cela est d'autant plus regrettable que, d'autre
part, l'introduction de M. ZAUNER est très supérieure à celle de l'autre ouvrage. II faut,
d'un autre cóté, louer M. Z. du soin avec lequel it a tenu à dater tous les morceaux qu'il
a réunis dans son anthologie. Le principal mérite de son opuscule réside donc dans la
quantité de notions exactes renfermées dans un très petit espace. Les textes et le vocabulaire ne constituent que la partie accessoire du volume, destinée à « illustrer » les
notions de la petite grammaire historique, qui, elle, mérite tons élóges.
A. CARNOY.

239

BOEKB'EOORDEELINGEN

Kr. Nyrop. Etudes de Grammaire francaise (n" 6 a io). Copenhague, 192o.
Le savant auteur continue la publication de ses très intéressantes notes sur la
grammaire franCaise. Dans cette brochure, it traite successivement de certaines analogies et contaminations syntaxiques, de quelques néologismes nés pendant la guèrre,
enfin d'une curieuse question d'accord.
Les exemples cites sont nombreux surtout en ce qui concernti les analogies :
causer a sous l'influence de parler a, désapprendre de sous l'influence de oublies de
(ou de cessen de ?), partir en Italie par suite de l'analogie de aller en Italie, quitter d'un
lieu pour partir d'un lieu, etc. Les textes fournis par M. NYROP sont empruntés — et
c'est le piquant de ses trouvailles — à des écrivains fran;ais des plus renommés. Voltaire
n'a-t-il pas écrit, par exemple : « .,. pour savoir a qui nous aurait », confondant deux
expressions analogues a qui nous appartiendrions et qui nous aurait ?
C'est là ce que l'auteur entend plus spécialement par contamination. Flaubert luimême (Mme Bovary-, p. 136) a dit : « La Mere Francois donnait à Hivert des explications a troubler un tout autre homme », oil it y a confusion entre un autre homme et
tout autre homme. De mème Zola (L'Assommoir, p. 19) : « Lantier n'est pas si genii!
pour qu' on souhaite d'être sa femme », dont la contamination est claire. L'écrivain a
mêlé les expressions asses genii! pour que et si gentil que.
Si le lessein de M. NYROP ne se bornait pas a. signaler des phénomènes bizarres
dans le francais parlé et écrit en France, on pourrait lui renseigner entre autres
quelques pages savoureuses de M. GALAND : Les óoo Expressions vicieuses belges
(Charleroi, Hubert), et lui recommander la lecture de nos journaux.
Pour finir, l'auteur defend contre certains grammairiens l'usage du verbe mis au
pluriel après deux sujets (dont le premier au singulier) réunis par avec, joint a, allié
a, accompagné de, et it cite la phrase suivante d ' ANATOLE FRANCE (Les dieux ont
soit, p. 5z) : Dix minutes après, une femme toute habillée de rose, ... accompagnée
d'un cavalier .... se glissèrent dans la chaumière ».
Lvidemment it y a ici une question de nuance, et les grammairiens n'ont pas
toujours tort dans le cas qui nous occupe. On dira très correctement : « Un homme
accompagné d'une femme vinrent se présenter ». Mais it faudra dire, sans doute : « Un
homme accompagné d'un chien vint se présenter. »
N'est-ce pas là le secret de l'accord ? Il suffit de regarder au sens.
L. GOEMANS.

Carl Voretzsch, Altfranzoesisches Lesebuch zur Erlauterung der Altfranzdsischen
Literaturgeschichte (Sammlung kurzer Lehrbucher der romanischen Sprachen
and Literaturen, VII), Halle (Saaie), Max Niemeyer, 1921. Mk. 33 -}- Valutazuschlag.
M. KARL VORETZSCH, qui prepare en ce moment une 3 e edition de son excellente

Einfuhrung in das Studium der altfra::;ósischen Literatur, le vade-mecum indispensable des étudiants en philologie romane d'Allemagne et qui mériterait aussi d'être
mieux connu des étudiants de chez nous, s'est enfin decide, sur les instances réitérées
de ses amis et de la critiq ue et pour ne pas devoir augmenter dans des proportions trop
considérables le nombre des pages de son manuel, de le désencombrer des nombreuses
citations de textes qu'il y avait insérées et du glossaire qui le termine. Il nous offre
aujourd'hui, en un volume à part, l'ensemble de ces textes classes suivant le plan d'exposition adopté dans l'Einfuhrung; mais désireux de faire de son nouvel ouvrage une
anthologie donnant une idée aussi complete que possible des différents genres littéraires
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et des époques successives de la littérature francaise du moyen-age, M. VORETZSCH en
a élargi considérablement le cadre, allongé les citations du manuel et ajouté quantité de
textes nouveaux. Ainsi, la Ire partie de sa chrestomathie est toute nouvelle : it nous y
donne, sous le titre de « Die Zeit des Anfange », non-seulement le texte des premiers
monuments (Serments, EuJalie, Jonas, Passion, S t Léger, S t Alexis), mais chose plus
rare, nombre d'extraits d'écrivains latins faisant allusion aux contes et fables de 1'époque
prélittéraire, aux légendes mérovingiennes et carolingiennes, et it nous permet enfin de
remonter jusqu'aux débuts de l'époque héroïque en publiant la Vita Faronis, le frag-

ment de La 110 re (avec la reconstitution en hexamètres de K. Hofmann), le Carmen de
prodicione Guenonis et des extraits de la Chancun de Gtcillelme et de Gormont et Isembart. Dans les autres parties de l'ouvrage, le nombre des textes du manuel est pour
ainsi dire doublé et les nouveaux extraits se rapportent presque exclusivemt au 13 e siècle,
rage d'or de la littérature médiévale c lu'il importe surtout de connaitre. Si M. VORETZSCH
s'arrête au seuil du 14e siècle, c'est que son collègue M. F HEUCKENKAMP prépare pour
la S.tmminng kur ;er Lehrbitcher un ouvrage analogue au sien et qui sera consacré
entièrement a la langue et a la littérature francaise des 14 e et 15e siècles.
Celle qu'elle est et grace surtout à son excellent glossaire, la nouvelle chrestomathie de M. VORETZSCH peut rivaliser avàntageusement, ce qui n'est pas peu dire,
avec la vénérable Chrestomathie de lancien francais de BARTOCH, dont M. WIESE eient
aussi de donner une nouvelle édition. Ajoutons qu'avec l'Einfuhrung in das Studium der
altfranOsischen Literatur du même auteur elle constitue pour les étudiants allemands
un manuel complet d'ancien francais, et constatons, avec une pointe de jalousie et de
regret légitimes, que depuis le jour bien , éloigné déjà oft GASTON PARIS publiait son
Histoire de la littérature francaise au Moyen-dge et annoncait la publication d'un
« Manuel d'ancien francais » comportant, outre son histoire littéraire, une grammaire,
un lexique et un recueil de textes, les étudiants francais attendent encore toujours sous
l'orme et, s'ils ne connaissent pas l'allemand, se trouvent pour l'étude de leur propre
langue, dans une situation d'inferiorité manifeste vis-à-vis de leurs collègues d'OutreRhin.
EUGÈNE ULRIX.

Herman Suchier. Aucassin and Nicolette. Kritischer Text mit Paradigmen and
Glossar. Ste Auflage bearbeitet von WALTER SUCHIER. Paderborn, F. Schoningh,
1921. Mk. 14 einschliesslich 75 0/ Teuerung,szuschlag.
La 9me édition d' Aucassin et Nicolette (la première qui parait après la mort de
H. SUCHIER) a été preparée par son fils, WALTER SUCHIER. Elle se distingue des précédentes par l'adjonction d'une longue introduction de 55 pages qui porto les titres
suivants : I. Ueberlieferung, Inhalt and Form ; II. Literarischer Charakter, Entstehung, Verfasser ; III. Ursprungsfragen ; IV. Besondere Quellen ; V. Der Dichter and
sein Werk ; VI. Nachwirkung ». Le texte mème de la Chantefable, bien qu'il ait été
collationné à nouveau avec le facsimilé du manuscrit, na guère subi de modifications.
La même observation s'applique à l'étude du dialectti Seules les annotations ont été
quelque peu amplifiées, les paradigmes ont subi un heureux remaniement et le glossaire
a été soumis a une revision soigneuse oil le système alphabétique a été rigoureusement
appliqué. Ces améliorations et surtout la longue introduction dont it a été enrichi
assureront dans la suite au texte de la célèbre chantefable la faveur dont it n'a jamais
cessé de jouir dans les séminaires de philologie romane. Regrettons seulement -- un
mot de la préface nous le jait entendre — que « eu égard aux circonstances présentes »
la traduction francaise, oeuvre de rotre compatriote M. ALBERT CouNsoN, ne paraitra
EUGENE ULRIX.
plus.
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Tondelus' Visioen, naar een Brusselsch handschrift uitgegeven door D r R. VERDEYEN. N r 4 van « Van alle Tijden », Groningen, J. B. Wolters, 1921. Fl. 1,5o.
De naam van den uitgever is een waarborg voor de degelijkheid van dit werkje.
VERDEYEN toch heeft zich vdór enkele jaren een naam gemaakt als ernstig wetenschappelijke arbeider door zijn grootere uitgave van dit Vis. Dit heeft vroeger deel uitgemaakt van het geestelijk bezit onzer voorvaderen. D r R. V. heeft dan ook met recht
geoordeeld, dat zoo iets nog onze belangstelling verdiende; waarom hij het in de serie
Van alle Tijden binnen het bereik van een ruimeren lezerskring heeft willen brengen.

D r R.

In een Inleiding worden de resultaten, in zijn grootere uitgave vermeld en bewezen, kort samengevat. Eerst een bevattelijke en aanschouwelijke voorstelling van het
geheele verbaal; daarna een korte uitweiding over den schrijver, broeder Marcus, een
Iersch Benedictijner-monnik : over het ontstaan van het Vis. ; over de bronnen, het
doel ; met een discussie over de beteekenis der straffen, waaromtrent verschil van meening mogelijk is, al maakt V. de zijne zeer waarschijnlijk; eindelijk, beknopt en toch
volledig, de letterkundige geschiedenis ervan. De tekst is zeer zorgvuldig en gewetensvol
behandeld.
Indien ik niet verder uitweid over de verdiensten van deze uitgave, dan is het om
mij wat plaats voor te behouden voor enkele aanteekeningen, die niet als een kritiek
bedoeld zijn.
Vooreerst, het komt me voor, dat er iets tweeslachtigs in deze uitgave ligt. Aan den
eenen kant de grootste angstvalligheid om de minste eigenaardigheden van het hs. te
eerbiedigen, zonder ook maar in 't geringste er zijn eigen interpretatie in te laten doorschemeren : zelfs alle eigene interpunctie wordt zorgvuldig tusschen haakjes geplaatst.
Daar is dus de angstvalligheid van de meest kritische uitgave. Aan den anderen kant :
zeer vele woordverklaringen en aanteekeningen, die een lezer veronderstellen, die niet
het minst met het Middelnederlandsch vertrouwd is. Voor zoo iemand heeft die kritische
angstvalligheid weinig belang en ware een gaver uitzicht van den tekst veel aangenamer. Ik zeg dit, omdat ik meen dat in zulke voor wijder kringen bestemde en minder
voor philologische doeleinden aangelegde uitgaven, van werken vooral, waarvan een
kritische tekst bestaat, zulk een kritische nauwkeurigheid overbodig, ja schadelijk is.
Wat niet belet, dat toch die tekst zeer betrouwbaar blijven kan en moet.
D r V. bewijst, m. i., zeer goed, dat Tondalus niemand anders dan de schrijver zelf
zou geweest zijn Hij had er nog een krachtig argument aan kunnen toevoegen :
's schrijvers gebrekkige kennis van het Latijn; wat laat vermoeden. dat hij eerst op
lateren leeftijd in de orde is getreden, zonder grondige latijnsche studiën te hebben
gedaan.
Bij V.'s uitweiding over de geschiedenis van dit Vis. in onze letterkunde wilde ik
wat langer verwijlen, maar dit zou de perken van een beoordeeling te buiten gaan.
Slechts enkele opmerkingen :
Van L. Van Velthem heeft er al in de eerste jaren van de veertiende eeuw een
berijmde bewerking der legende bestaan. Wie nu weet hoe weinig oorspronkelijk
V. Velthem is, zal het met mij waarschijnlijk achten, dat die bewerking veel ouder moet
zijn, en wel in de dertiende eeuw teruggaat. Voornamelijk daar wij uit V. Boendale,
omtrent 1325 weten, dat zulk een afzonderl; k boecsken bestaan heeft. Ik voor mij ben
geneigd nog oudere redacties aan te nemen De neiging van onze litteratuurgeschiedenis
is al te zeer te laat te dateeren. Laten we eens durven verklaren dat er bij ons oneindig
veel is verloren gegaan, en dat we met wat bewaard bleef alleen, geen juist beeld kunnen
verkrijgen van den ontwikkelingsgang onzer literatuur. Men stelt het gewoonlijk voor,
alsof de ontwikkeling die geweest ware, welke ons door de bewaarde teksten alleen aan
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de hand wordt gedaan. I)at noemt men misschien voorzichtig; maar, wetende dat er
veel is verloren gegaan, dat wellicht geen literatuur zoo veel heeft verloren als de onze,
mogen, ja moeten wij ook uit de overgeleverde teksten trachten af te leiden, wat er mag
zijn verloren gegaan.
En daarom ook dient b. v. de aandacht er op gevestigd, dat, waar V. zegt, dat er
van 1325 tot 1387, in welk jaar de oudste ons bewaarde prozaredactie vermoedelijk werd
voltooid, een onderbreking in de kennis van onze legende valt, dan moet dit verstaan
worden van een onderbreking in de ons bewaarde teksten; maar niet in de werkelijkheid. Omdat het onwaarschijnlijk is, dat, ware de legende na 1325 bij ons verloren
gegaan, ze nog zou opgedoken zijn in 1387. Ik weet wel dat men met zulke veronderstellingen voorzichtig moet zijn. Maar waar er een reden toe bestaat, waar de teksten en
de waarschijnlijkheid er ons toe nopen, mag en moet men ze maken, om een juister
beeld te krijgen, ook van het leven onzer vaderen.
Een bijdrage te leveren tot het geestelijk leven onzer vaderen was toch een voornaam doel dezer uitgave. Daartoe ook dient de groepeering der hss. V. onderscheidt
drie groepen : A, B en C., samen zeven prozaredacties. A is de talrijkste ; daarom veronderstel ik dat er drie toe behoorten ; B en C zullen elk twee hebben, om een groep
te kunnen vormen. En vraag ik : hebben die drie van A denzelfden tekst en dus maar
één redactie ? of zijn het drie verschillende redacties ? Dezelfde vraag voor groep B en
groep C. Dezelfde vraag ook voor de drie incunabelen. Want al spreekt V. eerst van zeven
prozaredacties in de hss., in zijn conclusie spreekt hij nog alleen van vier, hss. en
incunabelen samen. Ons oordeel toch over de beteekenis van dit Vis. voor het geestelijke
leven onzer vaderen zou kunnen verschillen, naarmate er vier of tien redacties zijn
geweest.
De keuze van het Brusselsche hs. ter uitgave werd D r V. ingegeven, omdat dit
van groep A is, die het Latijn getrouwer volgt, die tot het Noord-Oostelijk taalgebied
behoort, en dus de prozakunst in Noord-Nederland inluidt. Ik kan me moeilijk voorstellen, dat dit de ware en laatste reden voor die keus zou zijn. Dat het de prozakunst
in Noord-Nederland inluidt is zeer twijfelachtig, daar het Limburgsche Leven van Jesus
uit begin der veertiende eeuw. evenals de Limburgsche Sermoenen, in een nauwverwant
en zeer Nederlandsch dialect gesteld zijn, terwijl van deze prozaredactie van Tondalus
t niet vaststaat of ze op Nederlandseh taalgebied is ontstaan ; daar de kroniek van Beka
vóór 't einde der veertiende eeuw al vertaald was; evenals de reisverhalen van Mandeville en de Heze, daar Geert Groet al in 1384 overleden was en er om de wende der eeuw
overal prozawerken verschijnen.
Waarom dan zulk een tekst kiezen ? Als specimen van oudste Noord-Nederlandsch
proza ? Al ware 't zoo, dan nog bleef het een flauwe aanbeveling. Omdat het interessant
is voor de dialectstudie ? Ook op zich zelf een mindere aanbeveling, waar er andere
redacties bestaan, die het Latijn vrijer behandelen en dus veel beter het geestelijk leven
onzer vaderen kunnen illustreeren dan een slaafsche vertaling; die ook in taal- en stijlopzicht een hooger peil bereiken.
Nogmaals : men gelieve 't voorstaande meer als een gedachtenwisseling naar aanleiding dezer uitgave te beschouwen dan als een kritiek van dit zeer verdienstelijk werk.
Misschien krijgt TONDELUS ' Vis. voortaan meer dan een regel vermelding in zelfs uitgebreide literatuurgeschiedenissen. D r V.'s naam zal er mee verbonden blijven.
J. VAN MIERLO, JUN. S. J.

Drongen. Dec. 1921.

Keurboeken voor Middelbaar- en Normaal Onderwijs. I en II. Uit de
Camera Obscura van Hildebrand met noten van J. M. Acket. Voor Belg.
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Scholen bewerkt door D r C. De Baere en D r J. Verboven, XII-134 en VIII138 p Antwerpen, 1921. De Nederlandsche Boekhandel. Fr. 4,50 per deel.
Van deze verzameling, die hier vroeger werd aangekondigd, zijn thans de eerste
twee deeltjes verschenen. Dat eene geannoteerde uitgave van de Camera in ons onderwijs welkom moet zijn, behoeft wel geen betoog. Hoeveel geslachten van leeraars en
schooljongens hebben niet van de Camera genoten : jammer dat de stukken zooveel verklaring eischten, vooral in Zuidnederland, en hierdoor de lezing soms al te langzaam
vorderde. Dit euvel wordt door de noten van den heer ACKET en van zijn Zuidnederlandsche medewerkers geheel opgeheven. De Vlamingen, die de Camera aandachtig
hebben gelezen, en vooral die ze met de leerlingen hebben verklaard, weten dat deze
heeren geen klein werk hebben ondernomen en ze zijn in hun opzet volkomen geslaagd.
Als inleiding worden enkele interessante bijzonderheden over de taal van de Camera
meegedeeld (1), alsook een zeer nuttige lijst van boeken voor de grondiger studie van
Beets.
Ieder deel bevat een der langere stukken en enkele korte. In Deel I vinden we :
Jongens, Kinderrampen, Een onaangenaam mensch 'in den Haarlemmer hout, De Familie Stastok, Een oude Kennis. -- De inhoud van Deel II is : Een Beestenspel, Varen
en Rijden, De Huurkoetsier, De Familie Kegge.
De heeren DE BAERE en VERBOVEN zijn zeer bescheiden en geven de eer en de
verdienste van de noten geheel aan den heer ACKET : toch zal de Vlaamsche lezer onmiddellijk merken, dat het aanpassen aan onze Belgische toestanden ook heel wat werk
moet hebben gekost. Men gedenke een oogenblik hoe weinig onze leerlingen en zelfs de
meeste onzer leeraars bekend zijn met Noordnederlandsche toestanden. Veel van hetgeen
voor een Hollandsch gymnasiast overduidelijk was, eischte opheldering voor de Vlaamsche jongens : deze aanpassing was dus geen geringe arbeid. De commentatoren zijn er
in geslaagd aan hunne noten een beknopten vorm te geven, zoodat een vrij aanzienlijk
aantal verklaringen in een betrekkelijk kleine ruimte zijn samengedrongen.
Wij wenschen bewerkers en uitgever het meeste succes met hun verdienstelijk
iniatief.
L. GROOTAERS.

L. Goemans et A. Gregoire. Petit traité de prononciation francaise,
2me éd., 170 p., 15 fig. Bruxelles, Dewit. Liège, Bénard Paris, Champion. Groningue, Wolters (2).
Dat een op wetenschappelijke gronden steunende boek over uitspraakleer na twee
jaar een tweeden druk beleeft, mag als een bewijs beschouwd worden van de stijgende
belangstelling, die in ons land gevonden wordt voor de studie der uitspraak. Dit werk,
waarvan we vroeger (Leuv. Bijdr., XII, 189) den eersten druk hebben aangekondigd,
behoeft dus geen uitvoerige bespreking meer.
Deze nieuwe uitgave vertoont geen wijzigingen van belang : enkel zijn eenige
vocaalschakeeringen, die voor Belgen zeer moeilijk zijn, weggevallen. Zoo werd bij de
a's de doffe, o-achtige Parijsche a niet meer vermeld en o. i. zeer tereoht, daar zelfs de
Fransche phonetici het hierover niet eens kunnen worden.
Over de bespreking van de twee andere a's moeten we het volgende opmerken : de
schr. drukken (p. 85, en noot) de meening uit, dat de Fr. a van par, part, enz., namelijk
de laagste van de voorklinkers, een gesloten a zou zijn en niet, zooals ROUSSELOT en
MARTINON beweren, een open a.
(1) Door D r J. GRAULS verzameld
(z) Vormt een deel der bekende Neophilologische Bibliotheek,
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Ik geloof dat er hier een misverstand is ontstaan en de oorzaak er van schijnt mij
duidelijk te zijn. De Fransche open e's en o's (père, bord) zijn tevens dof van kleur
(vo 3 elles graves), daarom krijgen ze den graves ('); de gesloten e's en o's (épée, beau)
zijn tevens heldere klinkers (voyelles aigues) en worden daarom ook met den acutus (/ )
geteekend : de acoustische indruk en de physiologische factor (mondopening) vallen
hier mooi samen :
aigu = fermé
grave = ouvert.
Wanneer we nu deze klanknotatie met / en N, ook tot de a's willen uitbreiden,
krijgen we juist het omgekeerde. De a van par heeft ongetwijfeld een grootere mondopening dan die van pate en we zouden de eerste dus a (open) en de tweede d (gesloten)
moeten schrijven; ROUSSELOT heeft dan ook eerst dit zuiver physiologisch standpunt
consequent doorgevoerd ten nadeele van het acoustische. Dan krijgen we :
aigu = ouvert (par)
grave — fermé (pate).
De notatie kan dus de acoustische waarde en de positie der organen tegelijk weergeven bij e's en o's (i), maar niet bij de a's. In de laatste jaren heeft ROUSSELOT deze
anomalie ingezien en den acoustischen factor op den voorgrond geplaatst : hij stelt dus
voor aan deze diacritische teekens hunne physiologische beteekenis (open, gesloten) te
ontnemen en de e's en a's niet meer te schrijven é, è, a (ouvert : par), á (fermé : pate),
maar wel é, è, á (aigu : par), a (grave : pate).
Ik veronderstel dat de schrijvers van dit werkje door fermé hier aigu hebben verstaan, terwijl Rousselot de heldere a (aigu) terecht kenmerkt als een klinker met grooter
mondopening (z).
P. 88, § i i i lezen wij « Cette prononciation (3) est archaïque et date du temps ou
l'e muet se faisait encore entendre. Elle est á condamner, car elle donne au langage un
air de lourdeur et de grossièreté. » Het woordje car zal hier wel te veel zijn : deze uitspraak deugt niet omdat ze niet meer gebruikelijk is. Bij het wetenschappelijk vaststellen der beschaafde uitspraak is het immers overbodig naar een ander criterium uit
te zien.
P. r34 wijzen de schr. terecht op de groote voordeelen van de phonograaf en vooral
van de registreerphonograaf ; met het oog op de weinig aanmoedigende resultaten door
de thans in den handel bestaande toestellen verkregen zeggen ze : « Au reste, on a tout
lieu d'espérer que les fabricants, soucieux des desiderata de l'enseignement, étudieront
les moyens de fournir des machines inscriptrices d'une grande sensibilité, d'un usage
commode et d'un prix modéré. » Dat zal wel voorloopig een vrome wensch blijven : de
phonograaf- en gramofoonfabrikanten wenschen eerst en vooraf hun eigen rollen en
platen aan den man te brengen en vreezen in ieder phoneticus een mogelijk concurrent.
Daarom weigeren de groote firma's de phonetici betrouwbare registreerapparaten te
leveren en willen zelfs doorgaans hunne hulp niet verleenen bij zuiver wetenschappelijke
opnamen. Het groote phonogram-archief van Weenen, dat ontzaglijke geldsommen heeft
verzwolgen, was er in 1914 nog niet in geslaagd rollen voort te brengen, die in

(I) En natuurlijk ook bij i's en u's die wij hier buiten bespreking laten, omdat de
schakeeringen niet zoo in 't oog loopend zijn.
(2) Men leze hierover zijn artikel : Classification des voyelles orales. Désignation
des nuances de timbre et signes pour les représenter. (Revue de phonétique, I, 17 sqq.)
(3) Bedoeld wordt de verkeerde uitspraak [nwan in plaats van (nwa) voor
Fr. noie, noient.
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luidheid en duidelijkheid ook maar in de verste verte te vergelijken waren met de opnamen door de groote firma's op de markt gebracht. Deze zijn op de eerste plaats
handelsondernemingen en maken zich om heel wat anders bezorgd dan om « les desiderata de l'enseignement ».
Dit handboekje is een uitstekend hulpmiddel voor al wie over Fransche uitspraak wil ingelicht zijn : het bevat een zeer groot aantal geheel oorspronkelijke
waarnemingen over de Fransch-Belgische uitspraak, die de aandacht van de leeraars
ten zeerste verdienen. Slechts ééne bedenking, reeds bij het verschijnen van den
1sten druk geopperd, wenschen we nog in 't midden te brengen : we zien niet in waarom
de schr. geen eigenlijke phonetische notatie gebruiken. Hun spelling steunt gedeeltelijk
op die van Rousselot, maar is niet phonetisch : waarom de voor onderwijsdoeleinden
thans in den vreemde zoo veelvuldig gebezigde notatie der Assoc. Phon. Intern. niet
gebruikt ? Deze vindt men thans in een aantal schoolboeken : het groote voordeel voor
goed los te raken van het storende gezichtsbeeld der gebruikelijke Fransche spelling (i)
kan wel opwegen tegen de kleine moeilijkheden, die het aanleeren van een paar nieuwe
teekens met zich brengt.
L. GKOOTARRS.

KRONIEK
17. English for Foreigners. -- Het onderwijs in de Engelsche taal en
letterkunde en de hiermee samenhangende kultuurgeschiedenis wordt thans aan de Londensche Universiteit zeer grondig ingericht, met het oog op buitenlandsche studenten.
De Holiday Courses for Foreigners worden op de gebruikelijke wijze ingericht•
door Prof. W. Ripman, van 21 Juli tot 17 Augustus, in Bedford College (zich wenden
tot The University Extension Registrar, University of London, London, S. W. 7) (2) en
door Prof D. Jones van i tot 14 Augustus in University College (zich wenden tot
Walter W. Seton, Secretary, University College, London, W. C. i). Daarenbovén
werden voor het academisch jaar 1921-1922 nog de volgende leergangen aangekondigd :
1 0 In het Department of Phonetics van University College, dat door Prof. Jones
bestuurd wordt, een stel lessen over « Phonetics », « Theory of Language Study » en
« Spoken English ». Het phonetisch onderwijs omvat theoretische en practische lessen
over « English Phonetics for Foreign Students », « Id. for English Students », « French
Phonetics » , « German Phonetics », « Italian Phonetics », «lWelsh Phonetics », « Phonetics of other Languages », « General Phonetics », « Research Work » en « Speech
Defects ». Deze lessen werden over drie kwartalen verdeeld van 3 Oct. tot 6 Juli.
Hieruit blijkt hoe het « Department of Phonetics » zich te London in de laatste jaren
heeft ontwikkeld : buiten Prof. Jones zelf, zijn er thans werkzaam : vier Lecturers,
en niet minder dan acht Assistants.
2° Insgelijks in University College worden voor vreemdelingen en Engelschen
gehouden « Courses on Aspects of English Life & Civilisation » namelijk : « English
Literature, English Language, English History, Political Economy, Geography, Phi-

(i) Wij denken hier in de eerste plaats aan de misleidende spelling der neusklinkers, die de schr. door an, on, un en ni weergeven.
(2) Ondergeteekende houdt een zeker aantal prospectussen ter beschikking van
de belangstellenden.
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losophy, History of Science, History of Art, English and Comparative Law, Spoken
English & English Phonetics ».
3° In Queen's College werd van af z3 Sept. een « Course of Study in English
for Foreign Lady Students » ingericht. Er worden onderwezen als « Obligatory Subjects » : Spoken English, Phonetics, Reading from a Modern English Autor, Dictation,
Essay in English, Essay in Grammar ; « Optional Subjects » zijn : English Literature,
a period, General English Literature, English History, a period, General History,
Geography. Verdere inlichtingen bij The Warden, Miss. C. E. Lewer. B. A. Queen's
College, 43 & 4 5 Harley St. W. i.

18. Philologen-congressen. — Het Xe Nederlandsch Philologen-congres
wordt gehouden te Leiden op 19 en 20 April 1922. Evenals bij de vorige Congressen
zullen er vier afdeelingen zijn : Klassieke Philologie (Voorz. Prof D r R. H. Woltjer),
Germannsche en Romaansche Philologie (Voorz. Prof. D r J. H. Kern), Geschiedenis,
Kunstgeschiedenis en Archaeologie (Voorz. Prof. D r G. W. Kernkamp), Paedagogiek
(Voorz. Prof. R. Casimir). Toetredingen tot het Congres (fl. 6) of tot de Vereeniging
« Het Nederlandsch Philologen-Congres » (fl. 5,25] worden ingewacht bij den , den Secretaris, D r G. G. Kloeke, Rijnsburgerweg, 78, Leiden.
Het V° Vlaamsch Philologen-congres zal gehouden worden begin Augustus 1922
in Brugge. Het Bestuur schijnt met het plan om te gaan eene « Wetenschappelijke
Week » in te richten.
Met I Januari verschijnt De Bibliotheekgids, orgaan van het Verbond
19.
van Vlaamsche Volksbibliothecarissen. De redactiesecretaris is Lode Baekelmans. Buiten vragen over bibliotheekwezen, zal het een uitvoerige bibliographie bevatten, alsmede
inhoud van tijdschriften. Als uitgever treedt op de firma « De Sikkel » te Antwerpen. De
prijs is fr. 15 per jaar voor io afleveringen.
In aansluiting bij den Atlas Linguistique van Gilliéron et Edmont verschijnt
20.
binnen kort bij Champion, een Atlas linguistique de la Busse-Bretagne, par
Pierre Leroux, chargé de cours de langue et la littérature celtiques a la Faculté des
lettres de l'Université de Rouen. Het werk zal hetzelfde formaat hebben als de groote
altas, ongeveer 800 kaarten bevatten en circa 200 fr. kosten.
Bij dezelfde firma Champion zal over enkele maanden een groot werk het
21.
licht zien onder den titel Les Langues du Monde. Het wil zijn « une étude d'ensemble sur les caractères généraux des diverses langues du monde ». Iedere talengroep
zal door een geleerde behandeld worden ; de bekende linguist A. Meillet zal de onderneming leiden.
Eene nieuwe verzameling Deutsche Forschungen ziet het licht bij Moritz
22.
Diesterweg in Frankfurt a. M. De studies zullen op onbepaalde tijden verschijnen en
zijn « Untersuchungen and Darstellungen aus den Gesamtgebiet der Deutsehkunde »,
Taal- en Letterkunde zullen op den voorgrond staan, zooals blijkt uit onderstaande titels.
Reeds verschenen zijn n r 3 : K. Viëtor, Die Lyrik Holderlins. Eine analytische Untersuchung, XVI-24o S. M. 35. --, en nr 4 : W. Jost, Von Ludwig Tieck zu E. T. A. Hoffmann. Eine Studie zur Entwicklungsgeschichte des romantischen Subjektivismus,
X-139 S M. 24.—. Worden verder aangekondigd : F. Panzer, Deutsche Fruhzeit in
Sprache, Dichtung, Glaube and Kunst ; J. Petersen, Die Idee des Weltfriedens in der
deutschen Dichtung; C. Stockmayer, Soziale Probleme im Drama des Sturmes and
Dranges; Liidecke, Tieck ; Schreiber, Wolfram von Eschenbach.
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Met vreugde begroeten wij het opnieuw verschijnen van het Muséon, het in
23.
orientalistische middens zoo hoog gewaardeerde tijdschrift, dat ook onder de leiding
stond van den betreurden stichter van de Leuvensche Bijdragen. De redactie heeft met
veel moeilijkheden te strijden gehad, daar de drukkerij totaal vernield werd in 1914. In
December 1 9 2I is de 1 e aflev. van het XXXV e deel verschenen, aflev. 2, 3 en 4 verschijnen begin 1922, zoodat dat zelfde jaar nog een nieuw deel het licht kan zien.
In 1920 werd te Hamburg eene « Gesellschaft fur Phonetik » gesticht,
24.
Aan het hoofd hiervan staat Prof. Meinhof, de bekende bestuurder van het Hamburgsche « Seminar fur Afrik. und Sudseesprachen » vroeger « Seminar fiir Kolonialsprachen ». In 1920-1921 werden vier lezingen gehouden, waarvan twee gepubliceerd
werden in Vox, 1921.
Een paar jaar voor zijn dood had Prof. W. Viëtor de leiding , op zich
25.
genomen van eene Phonetische Pibliothek, waarvan totnogtoe de volgende deelen
zijn verschenen : F. M. van Helmont, Kurzer Entwurff der eigentlichen NaturAlphabets der heiligen Sprache (1667); J. K. Amman, Dissertatio de Loquela (1700),
mit der deutschen Uebersetzung von Georg] V[enzky] 1747); D. C. Meinhof, Der Wert
der Phonetik fur die allgemeine Sprachwissenschaft. De uitgever is Fischer's Medicin.
Buchhandlung (H. Kornfeld) Berlin.

26 Weinig bekendheid werd totnogtoe in ons land gegeven aan het bestaan van
een Modern Humanities Research Association in 1918 te Cambridge gesticht met
het doel de studie der moderne talen te bevorderen In October 192o telde deze vereeniging 600 leden ; de jaarlijksche bijdrage is 7 sh. 6 d. (12 fr. 2 doll.). De achtereenvolgende voorzitters waren Sir S. Lee ('18-'19), G. Lanson ('19-'20). 0. Jespersen ('2o-'21).
Hon. Secr. E. A. Peers, M. A., The University, Liverpool.
27. De Firma Teubner heeft het plan opgevat een reeks Philologische Studienbueher uit te geven. Reeds verschenen zijn : F Strohmeyer, Franzósische Grammatik, auf sprachhistor.-psychol. Grundlage; E Lerch, Einfuhrung in das Altfranz6sische ; V. Klemperer, Einfuhrung in das Mittelfranzósische. Worden verder nog
aangekondigd : S. Feist, Einfuhrung in das Gotische; F. Lessiak, und A. Pfalz,
Einfuhrung in das Mittelhochdeutsche; P Merker, Einfuhrung in das Frilhneuhochdeutsche und die Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache ; H. Weyhe,
Einfuhrung in das Altenglische ; A. Brandl, Englische Grammatik ; J. Korner, Einfuhrung in die Literaturwissenschaft.

28 De Zwitsersche romanist Prof. D r W. von Wartburg zal in 1922 beginnen
met de publicatie van een uitvoerig Franzósisches Etymologisches Wiirterbuch
in twee deelen, lexiconformaat, ieder van circa ioo vel druks. De schrijver heeft samengebracht den ganschen taalschat die sedert den inval der Romeinen op Fransch of
Provencaalsch gebied heeft geleefd Men zal er dus in vinden alles wat verspreid ligt in
tijdschriften, in den Atlas Linguistique, in oude en nieuwe woordenboeken, alsook in
de bestaande dialectwoordenboeken. Als uitgangspunt wordt het Latijnsche, Germaansche, Keltische woord, enz. genomen : van hier uit worden de woordfamilies in al
hunne semasiologische vertakkingen vervolgd. Eindelijk zal de schr in semasiologische
orde samenbrengen al de woorden en woordgroepen, waarvan de woordenboeken
totnogtoe de verklaring schuldig zijn gebleven; op deze wijze zal een overzicht verkregen worden van den nog te verrichten arbeid. Een register zal dit groote werk besluiten.
De uitgever is Kurt Schroder te Bonn; iedere aflevering (io vel) kost 3o Mark-}-Zuschlag.
29. Kinematographie der stembanden. — Reeds in 1913, Vox, 1913, 81)
hadden J. Hegener en G. Panconcelli-Calzia te Hamburg tweeërlei kinematographische
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opnamen van de stembanden gemaakt : directe en stroboscopische. Slechts na jarenlange
proeven kon Prof. Calzia opnamen maken, die voor vermenigvuldiging met het oog op
phonetische onderwijsdoeleinden geschikt waren. Thans brengt de Universum-Film
A.-G. (Berlin w. 9, Kóthener Str. 43) (I) een onderwijsfilm in den handel « Die Tatigkeit
der Stimmlippen beim Atmen, Flustern und bei Stimmgebung ». Deze film bestaat uit
een reeks directe opnamen door Prof. Calzia in het Hamburgsch Laboratorium gemaakt.
Deze opnamen zijn vermenigvuldigd geworden, zoodat de verschijnselen verschillende
malen na elkaar kunnen waargenomen worden ; daarenboven werd ook de opnametechniek op den film gebracht om de uiteenzetting dezer nieuwe methode in de phonetische
colleges te illustreeren. In September igzi werd deze 3oo m. lange film tegen 5000 Mark
verkrijgbaar gesteld. Deze heerlijke praestatie van den leider van het Hamburgsche
laboratorium moet iedereens bewondering afdwingen. De mooie verbetering der waarnemingsmethoden openen een veld van onbegrensde mogelijkheden voor de oplossing
der ingewikkelde vragen, die den phoneticus gesteld worden, bij de studie van de
werking der stembanden.
L. GR.
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Oehlke, Gesch d. deutschen Liter. (Stammler) — Verweyen, Vom Geist d. deutschen
Dichtung (Wocke). — Pfeiffer, Die Meistersingerschule in Augsburg and der Homerfibersetzer J. Spreng (Wocke). — Sommerfeld, Fr. Nicolai and der Sturm and
Drang (v. Grolman). -- Tieck, Das Duch fiber Shakespeare. Hrsg. v, H. Liidecke
(Sulger-Gebing) — Maync, Detlev v. Liliencron (Streuber). -- Koch, A Manual of
the Writings in Middle English (Koch). — Brink, Stal) and Wort in Gawain (Binz).
— Ruppert, Die span. Lehn- and Fremdwcrter in der frz. Schriftsprache (Spitzer). —
Loesch, Die impressionistische Syntax der Goncourt (Lerch). - Spitzer, « Inszenierende » Adverbialbestimmungen im neueren Franz6sisch (Lerch). — Walberg, Etude
sur un poème anonyme relatif à un miracle de St. Thomas de Cantorbéry (Breuer). —
Walberg, Date et source de la Vie de St. Thomas de Cantorbéry par Benet (Breuer).
— Walberg, Sur l'authenticité de deux passages de Vie de St. Thomas par Guernes de
Pont-Sainte-Maxence (Breuer). -- Fr. Villon, Les ballades en jargon du ms. de Stockholm. Essai de restitution et d'interprétation par R. F. Guillon (Mulertt). — Hamel,
Beitr.ge zur Lope de Vega-Bibliographie (Pfandl). — Lope de Vega Carpio, Amar
sin saber a quién. Ed. by M. A. Buchanan and B. Franzen-Swedelius (Pfandl). —
Jordan, Diftongarea lui e si o accentuati in pozitille a e (Meyer Liibke). - 11/12 :
Letzmann, Briefe aus dem Nachlass W. Wackernagels (Wocke). — Die got. Bibel
hrsg von W. Strcitberg I 2. Aufl. (Behag-hel). — Petzold, Fremdw6rterei (Faber). —
Braun, Zeitungs-Fremdworter and politische Schlagwórter (Behaghel). — Buchner,
Die ortsnamenkupoliche Literatur von Sudbayern (Behaghel). --- Arnold, Allgemeine
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Bucherkunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte (Behaghel) -- Sievers, Metrische Studien IV. Die altschwed. Upplandslagh nebst Proben formverwandter germ.
Sagdichtung (H. de Boor). --- Purity, a '0 iddle English poem, ed by R. J. Menner
(G. Binz) -- Watt, Douglas's Aeneid (Jiriczek). — Der Nationalismus im Leben der
dritten Republik, hrsg. von J Kuhn — Schemann, Gobineau (Streuber). — Schemann,
Quellen u. Untersuchungen zum Leben Gobineaus (Streuber). — Cartellieri, Gobineau
(Streuber) -- A. Castro y F. de Onis, Fueros leoneses (Kruger). — Schevill, The
Dramatic Art of Lope de Vega (Hamel). — Wagner, Mexikanisches Rotwelsch
(Spitzer) .

Modern Philology, XVIII (1921), 12 : J. S P. Tatlock, The Epilog of
Chaucer's Troilus A. C. L. Brown, The Grail and the English Sir Percei'al. —
J. D. Rea, A Note on Romeo and Juliet, II, i, 1-z — XIX (1921), 1 : J. R. Hulbert, The « West Midland » Romances. — C. D. Zdanowicz, From Le misanthrope
to Le malade imaginaire. — R' V. Merrill Molière's Exposition of a Courtly Charracter in Don Juan. — 0. H Moore, The Infernal Council. — L. F. Mott, Foreign
Politics in an Old Play. — E. Buceta, Los Gallegos en las « Novelas Ejemplares ».
— H E. Rollins, Martin Parker : Additional Notes. — R. S. Crane and H. J. Smith,
A French Influence on Goldsmith's CitiTen of the World. — A. Taylor, The Death
of Orvar Odd. — A. H. Nethercot, The Relation of Cowley's « Pindarics » to Pindar's Odes. -- 2 : M. Schutze, The Fundamental Ideas in Herder's Thought. III.
—0.FEmerson,IpfctLi
Pearl and the Rimed Parts of Sir Gawain and
the Green Knight. — L. Whitney, Spenser's Use of the Literature of Travel in the
Faerie Queene. — A Schaffer, Thomas Corneille's Re-working of Molière's Don Juan.
— W. S. Hendrix, Quevedo, Guevara, Le Sage, and the Tatler. — M. RomeroNavarro, Observationes sobre la Comedia Tidea. -- W Diamond, Does Emilia love
the Prince ? — J. NI. Steadman Jr., The Date of WW'innrre and Wastoure — P. Shorey, Le Double Mont in French Renaissance Poetry. — S. W. Cutting, George Hempl,
1859-I921.
Le Musée Beige (Bulletin bibliogr. et pédag.), XIX-XXIV (1921),
10 11 : Mélanges, Institution d'une Académie royale de langue et de littérature
franeaise - Statuts organiques. — Nominations. —XXV (1921), 1-2 : H. Van Houtte,
La question des langues a l'Université de Gand en 1818. Deux documents inédits.
—4-6:
P. Altenhoven, L'examen d'admission aux Universités — F Collard, Pédagogie
vécue : La concentration et les centres d'intérèt : les formes d'enseignement, langue
maternelle. -- 7-9 : Mélanges, J P. Waltzing, L'enseignement du latin. — F. Col
lard, Pédagogie vécue. — 10 : A Mativa, Les Chapelles littéraires.

Museum, XXVIII (1921), 94: Visser 't Hooft, De dichter Jan van Walré
(A. W. C. Quidema'. -- Langfors, L'histoire de Fauvain (Beets). — Riemens, Esquisse
historique de l'enseignement du francais en Hollande du XVI e au XIX e s. (Kesper). —
Van de Blink-Eigenhuis, Verzenbundel (Middendorp). -- Benjert-Elzinga, Fransche
lectuur voor de Middelbare School. II, 2 : A. France, Le Crime de Sylvestre Bonnard
(de Haan-Liégois). --- 10 : Panconcelli-Calzia Experimentelle Phonetik (Kloeke). —
Heusler, Deutscher and antiker Vers (F. Kossmann). — Catalogus der Fransche Taalen Letterkunde in de Kon. Bibliotheek, II-IV (Serrurier). — Annales de la société
J. J. Rousseau, XII (Gallas). .- Acket, Verzamelde Opstellen (Tinbergen). -- Lecoutere,
Schets van den ontwikkelingsgang der Nederl. letterkunde (A. Greebe). - 11/12 :
Meillet, Linguistique historique et linguistique générale (Kluyver) . — Feist, Etymologisches Wcirterbuch der got. Sprache, afl. 1-2 (v. Wijk). — Schepers, Potgieter, Bloemlezing, II (Staverman). - Price, The Text of Henry V (v. Dam). --. Nyrop, Etudes de
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grammaire fran;aise (Salverda de Grave). --- Koster, Mythologisch Woordenboek
(C. Greebe). — XXIX (1921-1922), 1 : Wackernagel, Vorlesungen liber Syntax
(A. W. de Groot). — Spitz, Gloriant (Leendertz). — Magne, Un Ami de Cyrano de
Bergerac, Le Chevalier de Lignières (Gallas). — Carré, La Noblesse de France et
l'opinion publique au ZVIII e s. (Huizinga). -- Rijpma en Schuringa, Nieuwe Stijloefeningen. — Jansen en Snijders, Fragmenten uit onze Literatuur IV. (B. M. Noach).
-- 2 : Marouzeau, La Linguistique ou Science du Langage (Kluyver). — Asin Palacios,
Los precedentes musulmanes del pari de Pascal (S. de Grave). – Neubert, Die literarische Kritik Guy de Maupassants (Gallas). -- Dez., Die kritischen Essays Guy de
Maupassants (Gallas). — Hoffmann-Krayer, Volkskundliche Bibliographie fur das
Jahr I9I8 (F. Kossmann). -- Catalogus van Folklore in de Kon. Bibliotheek, II
(F. Kossmann). — 3 : Van Hamel, Isolement en Gemeenschap (Mulder). — Eymael,
Constantijn Huygens' Hofwijck, ad' druk (H. Ph. Meijer). — De Rouville, De Levenskunst van Vauvenargues (Boulan).

Neuphilologische Mitteilungen, XXII ( 921:, 1/4 : W. Mulertt, Lieber
die Frage nach der Herkunft der Trobadorkunst. — E. Bendz, G. B. Shaw : 0. Wilde
in memorium. — V. Tarkiainen, Quelques observations sur le roman « Persiles y
Sigismunda » de Miguel de Cervantes. — L. Spitzer, Hispanistische Wortmiszellen. —
Ders., Katalanisch ... y tot. G. J. Tallgren, fortuna « tempète» . -- H. Ojansuu u. Y.
H. Toivonen, Polemisches liber ti. aaleva and aittua. — 5 : W. Soderhjelm, Dante
et l'Islam. -- 6i8 : J. Brush, Etymologisches : i. Zu den «Neuphil. Mitt. » XXII,
46 if; Frz. biais; 3. Frz. blond. --- L. Spitzer, Hispanistische Wortmiscellen II :
Sp. huero ; Sp. pa jarilla , Milz `. -- F. Kluge, Gut. gabei = lat. ce3pia. -- E. Ochs,
r6rea, gafaclita. -- G. Ruhlfs, Frz. aznsi, lomb. bisi , so `.
Neophilologus, VI (1921), 4 : J. L. Walch, Een paar opmerkingen over
L'Ecole des Feinmes. -- R. C. Boer, Gotisch r^ — 0. B. Schlutter, Additional
remarks on OE. Selioenan = modern English sheen. Dez., OE. Cléat = modecm
English cleat -- OE. (Ge)stéapan = modern English to steep. --- Dez., OE. Héolca
« pruina » : (_)N. Héla « pruina ». — Dez., Traces of the masculine gender of OE
Eorthe. OE. 13oesn, bysn « fermentum <<,. J \V Draper, The Theor y of Trans.
lation in the eighteenth Century. — J. van Wageningen, De ontdekking van Barbelenet. -- C. Wevman, Lexikalische Xotizen. -- P. J. Enk, Het woord Saeculum
en 't Carmen Saliare. — J Schrijnen, Het vrouwelijk collectivum — VII (1921), 1 :
J. -V. Marmelstein, De eenheid in het leven van Rimband. — J. A. van Praag, Les
traductions de El mayor encanto Amor de Calderon en néerlandais. --- B. Jansen,
Leber den Okkultismus in Gustav 1leyrinks Roman Der Golem. -- J. de Vries, Oudnoorsche sagen op de Faer(er. — G. Hilbener, Die Entstehung von Gzrlliver's Travels
and die « curiosity « Kultur. — R. Priebsch, Ein Beitrag zu den (juellen des Esmoreit. -- W. E. J. Kuiper, De gedaanteverwisselingen van Polyphemos. — J. Gombert, Zum got. Gadars. -- J . C. de Buisonjé, Iii abskralltgkeit,
Die Neueren Sprachen, XXIX (1921) 1/2 : E. Seifert, Heinrich Morf -j-.
--- E. Lerch, Die « halbe » Negation. -- E. Rosenbach, H. G. Wells' « First and
Last Things » . _ W. Fischer, Philologischer Nachtrag zu « Mr. Britling sees it
through ». -- 0. L. jiriczek, Bibliographische Notiz (Lexikon der Skaldensprache) —
W. Ricken, Alec and Andare. -- W. Kuchler, La Nouvelle Revue Francaise. —
Ders., Franz. Dichter von heute. Jules Romains and Charles Vildrac. — Anzeiger. -3/4 : Th. Zeiger, Zum neusprachlichen Lnterricht in der deutschen hdheren Schule.
-- H. Reiss, Vom Naturalismus zum Expressionismus. R. Schiedermair, Neuphilologische Stromungen. — J. Caro, Die neueste autorisierte Shaw-Lebersetzung.
24
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— K. Bergmann, Kulturgeschichtlich bemerkenswerte Wendungen der frz. Sprache. -VG Kuchler, Franz. Dichter von heute, 2. Henri Ghéon and sein Alexius-Drama. —
Zu Franz D6rrs 70. Geburtstag. — 5/6 : F. Strohmeyer, - Dualismus in den franz.
Sprachgesetzen. -- E. Friedrichs, Werthers Einwirkung. auf den russischen Originalroman. - E. Rosenbach, H. G. Wells' Glaube and Geschichtsbetrachtung. —
R. Rini ler, Ital.-Span. Sprachmischung -- L. Spitzer, Argotfrz. frère miroton. —
H. Schmidt, Eine auffallende Verwendung von des. — 7/8 : L Glaser, Zum Bedeutungswandel im Franz. I. Erganzende Skizzen zu Nyrop, Grammaire historique de la langue francaise IV. — F. Karpf, Syntaxstudien I. — P. R. Pope, Der
deutsche Unterricht in den Verein. Staaten vor and nach dem Weltkriege. —
H. Brener, Zu W. Rickens zweiten Aufsatz fiber aller. — W. Koning, « Wenn » mit
« warde ».

De Nieuwe Taalgids, XV (1921), 4 : J. W. Muller, De uitbreiding van ons
taalgebied in de zeventiende eeuw. -- G. G. Kloeke, De dialecten en de klankwetten. -- J. de Vries, Taal en spellingstrijd in Noorwegen. - 5 : C. G. N de Vooys,
Het onderzoek naar de Mnl. woordgeografie. — R. Foncke, Bij een gedichtje van
Roemer Visser. -- J. W. Muller, De uitbreiding van ons taalgebied in de 17e eeuw. _
6 : J. NI Acket, Waar halen ze 't vandaan ? — A. Kluyver, Een nieuwe historische
grammatica van onze taal — J. W. Muller, De uitbreiding van ons taalgebied in de
zeventiende eeuw (slot).
La Paraula, II (1919) Abril-Juny : P. Barnils, Els predecessors del métode
oral. Nogue.r, Algunas consideraciones sobre los silabarios. -- P. Barnils, Bases
de la pedagogie de la sordomudesa. — E. Tortosa, Desarollo del programa de nuestra
Escuela de sordomudos. — P. Barnils, El timbre de la vocal neutra del catala.
P. Barnils, Consideraciones sobre l'establiment de classes per als
—Julio-Setmbr:
sords-muts adultes. — E. Tartosa, Desarollo del programa de nuestra Escuela. —
M. Pinot, Observacions sobre les consonants bilabials. -- Octubre-Desembre :
P. Barnils, Algunas indicaciones generales para el tratiamento de la tardamudez. —
E. Tarrago, Projecte i ordenament de les Arts de la fusta als sords-muts. -- G. Raig,
Contribució a l'estudi de les articulations catalanes. — J. Pastor, Notas de mimica
comparada. -- M. Noguez, De la participació dels sords-muts en els jocs dels infants
oients. — P. Barnils, Sobre l'ensenyament bilingiie. -- III, 1920) Abril-Juny :
P. Barnils, T:n donativo a nuestra Escitela : El « Phonoscope Lioret ». — Del món
del silenci.
Public. of the Mod. Lang. Assoc. of America, XXXVI (1921), 2 :
T. A. Jenkins, Why did Ganelon hate Roland ? -- A. H. Krappe, The Dreams of
Charlemagne in the Chanson de Roland. — K. Campbell, Contemporary Opinion of
Poe — St I. Rypins, A Contribution to the Study of the Beowulf Codex. — F. Tupper, Chaucer's Tale of Ireland. — L A. Hibbard, Athelston ; A Westminster Legend.
— H. Glicksman, The Stage History of Colley Cibber's The Careless Husband —
J, H. Hanford, The Chronology of Milton's Private Studies. -- 3 : G. R Ellicot,
The Real Tragedy of Keats (A Post-Centenary View). — N. I. White, Shelley's
Swell-Foot the Tyrant in Relation to Contemporary Political Satire. — W. E. Peck,
Shelley and the Abbé Barruel. — P. F. Baum, Samson Agonistes Again. — J. W. Draper, Aristotelian « Mimesis » in Eighteenth Century England. — J W. Rankin,
Rhythm and Rime Before the Roman Conquest. — J. T. Hatfield, Goethe's Poem
« u n Ernsten Beinhaus «. — H. C. White, Matthew Arnold and Goethe -- R Altrocchi, The Calumny of Apelles in the Literature of the Quatrocento — R Lansing,
The Thirteenth Century Legal Attitude towards Woman in Spain.
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Revue Germanique, XII ( 1921). 1 : L. Mis, Les études sur Shakespeare,
d'Otto Ludwig (I). — J. Dresch, Lettres inédites de Sophie Larsche (Suite et fin). —
C. Pitollet, Préface d'une biographie de Gottfried Kinkel. — A. Fournier, Le roman
allemand. — 2 : E. Seillière, Une correspondante de Madame de Staël a Weimar,
it y a cent ans, Sophie de Schardt. -- F. C. Danchin et C. Cestre, Le roman anglais
et américain. — 3 : R. Michaud. Emerson et la gaffe science. — W. Thomas, Deux
lettres inedites de Robert Browning a Joseph Milsand. — L. Brun, Le théátre allemand. — H. Ruyssen, Le théátre anglais. — 4. D. Saurat, Les sources anglaises
de la pensée de Milton. — L. Cazamian, Goethe en Angleterre. — G. Roth, Ce que
Sainte-Beuve a su d'anglais. — P. Dhérissart et Ch. Cestre, La poésie anglaise et
.américaine. — A. Favre, La poésie allemande.
Romania, XLVII (1921), 1 : S; Gliscelli, Les « Contenances de Table ». —
M. Lot-Borodine, Les deux conquérants du Graal : Perceval et Galaad. — P Studer,
Notice sur un manuscrit catalan du XV e s. Bodley Oriental 9 . — E. Hoepffer, Le Chansonnier de Besancon. — P. Marchot, Wallon azor r è= oraricium. — P. Marchot, Wallon
hi = ancien ht. al!. scaro. — 2/3 : A. Piaget, Les Princes de Georges Chastelain. —
P, Marchot, Notes Etymologiques. — L. Foulet, Comment ont évolué les formes de
l'interrogation. -- J. Weston, The Perlesvans and the Vengeance Radgidel. —
A. Thomas, Percoindar dans la Passim: de Clermont-Ferrand. — G. Bertoni, Intorno
,a una denominazione alto-italiana dell' « ape » : anvida. — E. Hoepffner, Chanson
francaise du XIII e s. — J. Morawski, L'auteur de la seconde Vie des Pères. —
M. Prinet, Remarques onomastiques sur le Waltharius. — G Roet, Un épisode de
1' Ysengrimus et quelques récits apparentés. — A. Thomas, Anc. francais srsme
« sisième . — A. Thomas, Nouveaux témoignages sur le jargon (1464 et 1 4 8 4- 1 4 86). -4 : J. Bédier, Les assonances en -é et en -ie dans la Chanson de Roland. — J. Jud, Mots
d'origine gauloise ? (2 e série). -- A. Langfors, Le miroir de vie ou de mort, par Robert
de l'Omme (1266), modèle dune moralité wallonne du XVe s. (I er article). — P. Rokseth,
La diphtongaison en catalan. — J. Haust, Etymologies wallonnes et francaises. —
G. Bertoni, .:" Capsea. — L. Foulet, Pour le commentaire de Villon — H. hjellman,
'Sur deux épisodes de Gautier de Coinci.
Sitzungsber. d. Ges. f. Morphol. and Physiol in München, 1920, S. 67-68 :
Fine netre Theorie der hombinationstóne,

Svenska Landsma°1 ock svensk folkliv, 1919, 1 : E. Linderholm, Nordisk
magi, studier i nordisk religions- ock kyrkohistoria. — 2 : J. V. Lindgren, Burtrdskma°lets g
grammatik. — 3 : J. Gdtlind, En vástgótsk br^^llopsdikt fra°n 17oo-talet. -H. Geijer, ITndersókningen av svenska folkma°l 1 9 18. — Institutet fór ortnamns- ock
dialektforskning vid Góteborgs hógskola 1917-18. — 1920, 1 : H. Geijer, En byskomakares historia. — D. Levander, Apokope i álvdalsma°let. — H. Geijr, Undersókningen av svenska folkma°l 1919. — Institutct for ortnamns- ock dialektfo r skniug vid
Goteborgs hógskola 1919-192o — 2 : H. Dahlgren, Fra°n Synnerby, Berdttelser pa°
vdstgi}tama°l. — 3 : i5oo- cok 1600-talens visbócker utgifna af A. Noreen och A Grape :
VIII. Drottning Sofias visbok. IX. Stjerneldska handskriftens (E 133) visor.
Tijdschrift voor Nederl. Taal en Letterkunde, XL (1921), 2/3 : \V. de
Vries, Etymologische Aanteekeningen. — J. Prinsen Jlzn., Rommelsoo, I. 2. —
R. Priebsch, Die Passion der hl. Christine in mnl. Strophen -- D. C. Hesseling,
Kandeel. — J. Prinsen Jlzn , Gedrukte Nederl. fragmenten in de Universiteitsbibliotheek te Cambridge. — J. W 1\luller, Een en ander over den Nieuwnederlandschen
tweeklank di of óu (« ui »). — G J Boekenoogen, De mansnaam u'uiten — 1V. de
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Vreese, Velthem, IV, 22, 65. — A. A. Verdenius, Lexicologische aanteekeningen bij
stechtelijk proza uit de Middeleeuwen. — J. L. Watch, Nog eens : Het Proza 'in
Mariken van Nieumeghen. — J. W. Muller, Bonttverker. -- F. A Stoett, Johannes in
eodeni blijven.
4 : G. Neckel, Zur Lehre von den germanischen Synkopen. —
J. F. M Sterck, Tessalica. — Fr. Kossmann, De wijs van het Wilhelmus in 1574.
C. B. van Haeringen, Sporen van Fries buiten Friesland. — C. G. N de Vooys, Twee
C. Bake, Huygens en
mystieke tractaatjes uit de eerste helft van de veertiende eeuw.
de Groote Zaal. — De-T., Huygens over Hofwyck.

Tijdschrift voor Taal en Letteren, IX (1921), 4 . A. v. Delft, Dantestudie I. — Chr. Kops, De jongste Nederlandsche Dante-verklaring — G Royen,
Woordgeslacht V. -- 5 : A. v. Delft, Dante-studie II. — F. Buitenrust-Hettema, Over
Oud-Friese Letterkunde I. — G. Royen, Woordgeslacht V. -- L. Hermans, Een opmerking over de Paradijsvloek, '-- 6 : F. Buitenrust-Hettema, Over Oud-Friese I,etterkunde II. — H. Linnebank, Naar het Nederlandersschap. -- J Witlox, Is 'Vonders
« Hollantsche Transformatie » of « Op de Waegschael vbn Holland » een Hekeldicht
Rcvpens, tit den
Verst. en Meded. der Kon. Vl. Ac. 1921, Feb. :
voorarbeid tot eene critische uitgave van Ruusbroec's « Brulocht ». --- A Van Hoonacker, De jongste waarnemingen op het gebied der geschiedenis van het Semietische
alphabet. — Maart : A. Fierens, historische Sprokkeling. -- A. J. J. A'andevelde,
Over hervormingen in het vakonderwijs. — April : J. A'ercouillie, Etymologisch
Kleingoed. --- N. Verriest, Beschaafd \Vestvlaanderen — (i. Segers, Het eerste eeuwfeest van Jan van Beers : i82,1-1921. De dichter. -- Mei : G. Segers, Het eerste eeuwfeest van Jan van Beers : 1821-1021. I)e leeraar. -- Dantedag op iep Mei 1921.
A. Vermeylen, Dante ril 1 9 21. -- J. Persijn, Dante in de Nederlandsche Letterkunde. —
K. Van de Woestijne, Ontmoeting met Dante. — Juni : L. Willems, Jan Cauweel's
inleiding op M. de Casteleyn's Const van Rhetoriken (1559). — 0. '\Vattez, Jan Van
Beers — Juli : A. Joos, De Volksraadsels in de school. — L Willems, Het Volksboek
« Van de Thien Esels ». -- Aug : i1I. Sabbe, Vondel, Balthasar lloretus II, Leonardus
Marius en Hendrik Barentsen. — De,., Bij de .loo ste verjaring van L. Guiccardini's
geboortedag — Sept. : A. Joos, Onze onomatopeeën. — G. Segers, De taal van de
school en van het volk. — J. Muyldermans, Sprokkelingen : Volksliedjes op het einde
der XVIII e en in 't begin der XIX' eeuw. — Oct. : I. Teirlinck, Iets over grammatische
terminologie. - Nov : A. Fierens, I)e Vaderlandsche Geschiedenis in ons Middelbaar
Onderwijs. --- G. Segers, Verscherpte Leerplicht.

Vox, XXXI (1921). 3 : W. Heinitz, Veber den Wechsel von langen nod
kurzen Konn nanten in einigen tinnischen I)eklinationsbeispielen. -- A. Schar, Untersuchungen fiber die TonhÖhenbewegung in der Sprache der Taubstummen. -- E. W.
Scripture, The epileptic voice. -- G, P anconcelli• Calzia, Veber im Munde rind im
Kehlkopf synchronisch erfolgende, aber von einander unahhdngige Phonationsvorgange.
— Bibliographia phonetica. — Annotationes phoneticae. — 4 : W. Lohmann, Leicht
verstandliche Gebrauchsanweisung fur die harmonische Analyse nach dem Hermann'schen Verfahren. — H. Streim, Ueber Beziehungen zwischen Ein- bzw. Absatzen and Tonhohe --- W. Wiebe, Ueber die Tiefe der Berliner-Glyphen. (8. Mitt.
aus dem Phonogrammarch der phon. Lab. Hamburg). — A. Schar, Phonogrammaufnahmen von Taubstummen (9. Mitt. aus dem Phonogrammarch. des phon. Lab. Hamburg). — W. Wiebe, Ueber die Ausmessung von Röntgen Polygrammen. — W Heinitz, K6nnen wir Sprechen was wir singen ? -- A. Moll, Ein Hilfsmittel zur Erlernung
des Laryngoskopierens.
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Zeitschr. f. deutsches Alt. u d. Lit., LIX (1921), 1/2 : J Schatz, Line
Heimbibel des 12. Jahrb. Neue Bruchstucke des sog. Mittelfr. Leg-endars. — P. Hagen,
Das Buch von der Nachfolge Christi and Thomas a Kempis --- R. 0. Meyer, Die
Ouelle des Borten. --- E Schroder, Zum Text der Warnung. — Ders., Meister
Reuausz — Ders., Sprichwort. -- H. Sperber. Ein Gesetz der Bedeutungsentwicklung. Anhang : Aus dem Gebiet der Belagerungstechnik stammende Ausdrucke. —
J, Petersen. Auffiihrungen and Biihnenplan des filteren Frankfurter Passionsspiels. —
Cl Biener, Zur Methode der Untersuchungen fiber deutsche Wortstellung. — R. Henning, Auf alten Colonistenwegen. — E Schroder, Der Frauen Turnei. — Ders.,
Bruchstuck eines mhd. Prosaromans aus dem Anfang des i3. Jahrh -- H. Schiffmama, I)ie Handschrift des Linzer Entechrist. -- E. S.. Luckenbiisser (lutes vêch). —
Anzeiger : Besprechungen, Miscellen : E x Kunssberg, Zur Altfries. Rechtssprache. — H. Mbller, Ein nd. Spruch. — Zum Memento mori.
Zeitschr. fur deutsche Mundarten, 1921, 3/4 : H. Teuchert, Der Lautstand der kurzen Stammsilbe im Westfdlischen. — K. Wagner, Die Eilhartfrage —
^V, Mitzka, Doppelsprachtrager. Niederpreussisch. — H. Schwing, Beitrdge zur Dialektgeographie der mittleren Lahn. — A. Hruschka, Ueber die Ausdrucke sen, sent,
sach, sen sach, sen sent, sen sent usw. — 0. Weise, Die volkstiimlichen Vergleiche
in den deutschen Mundarten. — Kleinere Beitrdge : F. Wrede, Schwdbisch milk
« Milch » . -- H. T., Neumark. - hinderpomm. :;: toge. — E. Ochs, Badisches Wbrterbuch (Bericht).
Zeitschr. f. deutsche Philol., XLIX (1921), 1/2 : S. Teist, Die Runeneinschrift der grosseren Nordendorfer Spange. -- F. Kaufmann, Der Stil der got. Bibel
(Schluss). -- E. Consentius, Aus Henr. Chr. Boies Nachlass.
nitschr. f. r^ n a. Philologie, XL(1921), 3 : G. Rohlfs, Zur Erinnerung
an Heinrich Mort. . — P Hogberg, Seltene Wbrter and Redensarten in Unterengadin.
— F. Gennrich, Die beiden neuesten Bibliographien altfrz, and altprov Lieder. —
H. Schuchardt, Rbm. bata = ital. afa « Schwiile ». Franz. cibaudière. Siidrbm. coca
« Kuchen ». Lat. eschara. Span. i polaina !. Sard. ti;•riólu. Tormentum, -turbo.
L. Spitzer, Frz. bègue « stotternd ». — G. Rohlfs, Frz. biche, ital. brscia. — L. Spitzer,
Zu Kolsen, Dichtungen des Trobadors III. Zu Kolsen, Zwei prov Sirventese. Zu
Kolsen's « Alprovenzalisches » .
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G. PANCONCELLI-CALZIA, Experimentelle Phonetik. (Samml. Gasthen). 135 S. Mit
3 Fig. Berlin and Leipzig 1921. Ver. wissensch. Verleger, W. de Gruyter & C.
PH. ARONSTEIN, Methodik des neusprachl. Unterr. i. Band : Die Grundlagen.
IV-iio S. Leipzig. Teubner.
0. JESPERSEN, Lehrbuch der Phonetik. 3. Aufl. (Unveránd. Nachdruck der 2. Aufl.)
VI-259 S, Leipzig, 1920. Teubner. M. 12 -}- 120 Oh,.
HJ. FALK, Betydningslaere (Semasiologi). 124 S. Kristiania 1920. H. Aschebong & C°.

(I) Boeken waarvan in deze aflevering eene recensie verschijnt, worden hier
niet meer opnieuw vermeld.
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^V. HEINITZ, Wie lassen sick experimentalphonetische Methoden auf die psychologische Zergliederung von gesproch. Sátzen an\eenden ? Diss. Kiel, 1920.
J. SCHRIJNEN, Einfuhrung in . das Studium der indog. Sprachwissenschaft mit bes.
Beri cksichtigung der klass u. der germ. Sprachen, obers. von Dr. W. FISCHER (Indog.
Bibl. Erste Abt. I, q) . N-340 S. Heidelberg, 1921. Winter. M. 20.- (Voor Holl. Fl..} -)
H. HIRT, Indogermanische Grammatik. II. Der Vokalismus. Heidelberg, 1921.
Winter.
H. E PALMER, The Oral Method of Teaching Languages. IX-134 pp. Cambridge,
1 9 21. Heifer. 5 sh.
A. !VIEILLET, De talen in het nieuwe Europa. Uit het Fr. vert. door I)r. Th. Stille.
XV1-245 p. Utrecht, 1921 A Oosthoek Pl. 4,25.
N. BECKMAN, Sprakets Liv. En Inledning till sprakets studium 199 p. Stockholm,
1921. WahlstrOm & Widstrand Kr. 5,75.
H. 0 TAYLOR, Thought and Expression in the Sixteenth Century. 2 vols. New.
York, 1921. Macmillan Co. 7,50 Doll
G. KossINA, Die Indogermanen. Ein Abriss. Teil 1 : Das indogermanische Urvolk
(Mannus-Bibliothek 27). VI-795. Leipzig, 1921. C. Kabitzsch.
E. SIEVERS, Lietzmann and die Schallanalyse. Fine Kritik and eine Selbstkritik.
(Das Neue Testament schallanalytisch untersucht 2.) Leipzig, 1921. J. C. Hinrichs.
M. 9,A. CARNOV, Les Indo-Européens (Collection Lovanium.) Bruxelles, 1921. Vromant.
Fr. 7,50.
W. DI? VRIES, Iets over Woordvorming (Vervolg). Verhandeling behoorende bij
het Programma van het Gymnasium der gemeente Groningen voor het jaar 1921-1922.
Blz 99-216. Groningen, 1921. N. De Waal.
J. SCHRIJNEN, Taal en Kultuur, Rede uitgespr. bij de aanvaarding van het ambt
van buitengew. hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op .I Juni 1921. 20 blz.
Utrecht, 1921. Dekker & Van de Vegt, Fl. 0,90.
M HAMBURGER, Vom Organismus der Sprache u. von der Sprache des Dichters.
Zur Systematik der Sprachprobleme. NII-Is9 S. Leipzig, 1 920. F. Meiner. M. 2(3.
O. ScHRADER, Reallexikon der indog. Altertumskunde. 2. verm. u, umgearb. Aufl.
hsrg v. A Nehring 3. Lfg. S. 339-418. Berlin, 1920. Verein. wissensch. Verleger.
M. 13.
W. BODE, Goethes Leben (II) 1771-1774. Der eiste Ruhm. Berlin, 1921, E. S.
Mittler & Sohn. M. 20.
S. FEIST, Etym Wórterbuch der got. Sprache. flit Einschl. des Krimgotischen
and sonstiger got. Sprachreste. 2. neu bearb. Aufl. 2. Lfg. E-Hl. S. 97-192. Halle, 1921.
Niemeyer. M. 10.
H HIRT, Etymologie der deutschen Sprache. Darstellung des deutschen Wortschatzes im seiner geschichtlichen Entwicklung. 2. verb. u. verm. Aufl. N- 4 3 9 S.
München, 1921. Beck. M. 40.
J. KORNER, Das Nibelungenlied (Aus Natur. u. Geisteswelt). Leipzig. 1921.
Teubner.
F MENTZ, Deutsche Ortsnamenkunde (Deutschkundliche Bticherei),. 114 S Leipzig, 1921. Queue & Meyer. M. 4.
L. M. PRICE, English > German Literary Influences : Bibliography and Survey..
Part II. Survey Berkeley (Cal.), 1921 Univ of Cal. Press. 1,25 Doll.
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0. ELTON. A Survey of English Literature 1830 1880.2 vol. XVI-I3.} & XI-432 pp.
London. Arnold, 32 sh.
K LUICK, Historische Grammatik der engl. Sprache. 6. Lfg. Leipzig. Tauchnit z .
P. G. THOMAS, An Introduction to the Study of the English Language. London.
Sidgwick & Jackson. 5 sh
E, WASSERZIEHER, Leben u. Weben der Sprache. 3 umgearb. u. stark verm. Aufl.
XII-28o S. Berlin F. Dummler. M. 17.
J. H. SCHOLTE, Zonagri Discurs von Waarsagern, Ein Beitrag zu unserer Kenntnis
von Grimmelshausens Arbeitsweise in seinem Ewigwahrenden Calender mit besonderer
Beriicksichtigung des Eingangs des Abentheuerlichen Simplicissimus. (Verb der Kon
Ak. van Wet. te Amsterdam, Afd. Lett ) Amsterdam, J. Muller, '92'.
AKADEMISKA AVHANDLINGER over tysk Sprog, utg. ved HJALMAR FALK. Kristiania.
I. Th Holmboe, Untersuch. fiber den Gebrauch des Konjunktivs in d. neuesten deutschen Liter. IY-69 S. — II. Stenstad. Untersuch, fiber deutsche Wortstellung. 69 S. —
III. A. Schiódt-Larsen, Sprachl. Eigentumlichkeiten einiger norddeutscher Schriftsteller, VI-51 S.
A. G. VAN HAMEL, Litteraire Stroomingen sedert de Middeleeuwen De nieuwe
Nederlandsche Letterkunde. VIII-192. Vlaardingen. Dorsman & en Ode. Fl. 4.
0. WITTNER, Deutsche Literaturgeschichte vom westfal. Frieden bis z. Ausbruch dos Weltkrieges. i. Bd. III- 4 11 S. Dresden, 1920. Kaden & Comp. M. 3o.
T. NICKLIN, The Sounds of Standard English. Oxford. Clarendon Press. 3 sh.
C. M. RICE, The Story of « Our Mutual Friend » Transcribed into Phonetic
Notation. London. Heifer. 5 sh.
J. GRASS, Experimentalphon. Untersuch. fiber Vokaldauer oorgen. an einer ripuar.
Dorfmundart. 39 S Diss Hamburg
M. RAMONDT, Karel ende Elegast oorspronkelijk ? Proeve van toegepaste sprookjeskunde. Utrechtsche bijdragen voor letterkunde en geschiedenis. XII. III-135 fr.
Utrecht, A Oosthoek.
ORDBOK ofver svenska spraket utg. af Svenska Akademien. Heft 58 och 59. Bona
- Bortfrysa, Djaknare-Dopping. Lund. 1920.
H. E CART, Edmund Spenser A critical study. 478 pp. Berkeley Univ. of Calif.
Press.
G. LANGENFELDT, Toponvmics or derivations from local names in English. Diss,
Uppsala, 1920.
H C WYLD, English Philology in English Universities An Inaugural lecture.
Oxford. Clarendon Press. 2 s. 6 d.
K. BRUNNER, Dialektiteratur von Lancashire Wien, 1920. Verlag der Hochschule
f. Welthandel Kr to.
STAMM-HEYNE' S Ulfilas, oder die uns erhalt. Denkmaler der got. Sprache. hrsg.
von F. Wrede 13. u. 14. Anti. Paderborn, 192I Schóningh.
M. HEYNE, Beowulf mit ausfiihrl. Glossar hrsg. von —. ii. u. 12 Aufl. bearb. von
L. L. Schiicking Paderborn, 1918. Schdningh.
W GRANT & J. M. DIxoN, Manual of Modern Scots Cambridge Univ Press.
192I. 20 S.
M. CAHEN, Etude sur le vocabulaire religieux du vieux scandinave. La libation.
(Coll. ling. pub par la Soc. de Ling IX) 325 p. Paris, 1921. Champion.
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A. BERTRANG, Grammatik der Areler Mundart (Au. roy. de Belgique. Classe d.
Lettres Mém. S O , 2 e série, t. XV, fase. 2), 463 p., 2 fig. Bruxelles, 1921. Lamertin.
J.-kHRESBERICHT der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Im Auftr. d. Vorstandes
hrsg. von W. Keller. Jg. 57. IV-Io2 S. Berlin-Leipzig, 1921. Vereinig. wissensch.
Verl eg er.
J. PoHL, Der Strophenbau im deutschen Volkslied. (Palaestra, 136). VIII-219 S.
Berlin, 1921 Mayer u Muller AAI. 28, —.
H. WIEG]?RT, « Jim an' Nell » von W. F. Rock. Eine Studie zum Dialekt von
Devonshire (Palaestra, 137) VIII-344 S Berlin, 1021 Mayer n. Muller. M. 45,—.
E KALISuFI, Morant and Galie. nach der COlner Hs. hrsg. v. — (Rhein. Beitr. u.
Hulfsbucher zur germ Phil. u. Volkskunde, 2), NIX-167 S. Bonn-Leipzig, 1921.
K Schroder M 17,—.
S. A BROOKE, Naturalism in English Poetry. London, 1920' Dent.
J GEaSLER en C. VANDERSTRAETEN, Algem. Repertorium der Hasseltsche Ordonnantieboeken Hasselt, 1921. P. Grollen.
M, CARE N, Le mot « Dieu » en vieux-scandinave (Coll. ling. publ. p. la Soc. de
Ling de Paris, X). Paris, 192i. Champion.
M. H. VAN CAMDEN, Nederlandsche Romancières, (Nederl. Kunst, 8). Leiden,
1921. Sijthoff Fl. 3,90.
F HOLTHAUSEN, Altsac •hsisches Elementarbuch (Samml. germ. Elem. and Handb.
I, 5) 2. verb. Anti. XVI-26o S. Heidelberg, 1921. Winter.
B. DELBRUCK, Germanische Syntax. V. Germanische Konjunktionssatze. (Abh.
Sachs. Ak. \Viss Phil -hist. Kl XXXVI. Bd. 4). Leipzig, i919. Teubner. M. Io,80. —
Fr i
JAHRESBERICHT liber die Erscheinungen auf. d. Gebiete der german. Philologie,
hrsg. v. d. Ges f. deutsche Philologie in Berlin. 41. Jahrg. 1919, I Sprachl.-sachl.
Teil, 86 S II Literarhist. Teil, ioo S. Leipzig, 1921. O. K. Reisland. M. 26 —.
H. PAUL, Deutsches Worterbuch. 3. Aufl. VI-682 S. Halle, 1921. M. Niemeyer.
C. KARSTIEN, Die redupl. Periecta des Nord- and Westgerm. (Giess. Beitr zur
deutschen Phil hrsg. von O. Behaghel I). XII-169 S. Giessen, 192i. v. Miinchow.
WRITE ENGLISH, Being Selections from the Essays in English of Ultima Thule,
outdrawn and outgiven by WILLIAa-sI STAKESPEAR, 40 pp. Cambrigde, 1921. Heifer. i sh.
H. PAUL, Ueber Sprachunterricht, 29 S. Halle, 1921 M. Niemeyer. M. 3,5o,
B. E. ROUWMAN u TH. A. VERDENIUS, Deutsche Literaturgeschichte nebst Lesebuch, fiir hohere Lehranstalten. 6. Aufl , 2 Bde. 240 u 255 S. Groningen, Haag, 192o.
Wolters. Fl. 5,59; geb. Fl. 7,50.
G OGLER, De Gulsigheydt, uitgeg. en ingeleid door D r W. van Eeghem en versierd
met prachtige houtsneden door H, van Straten. Prachtuitgaven der « Seven Sinjoren » I.
Antwerpen, 1921. De Sikkel. Fr. 12,—.
P. GEYL , Nederland en België, hun gemeenschappelijke geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen Antwerpen z. j. [1921]. De Sikkel. Fr. 3,5o.
J VEEN, Uren met Ruusbroec, een keur uit zijn werken, saamgebracht, ingel. en
met aant.wvoorzien door -- (Boeken van Wijsheid en Schoonheid.) Baarn, 1921. Hollandia-Drukk. Fl 2,90; geb: Fl. 4,15.
ED. FRANSSEN, Nederlandsche Spraakkunst voor midd. en norm. onderwijs.
2e druk. 224 blz. Gent, 1921. Vanderpoorten, Fr. 6,—.
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R. \V. CHAMBERS, Beowulf, An Introduction to the Study of the Poem with a Dis-cession of the Stories of Offa and Finn. XII- 4 17 pp. Cambridge, 1921. Camb. L'niv.
Pres.' 3o sh.
H. BISCHOFlà , Nikolaus Lenaus Lyrik, ihre Geschiche, Chronologie and Textkritik. I, Bd. Geschichte der lyr. Gedichte. XVI-8i5 S. M. so,-. 2. Bd. Chronologie
and Textkritik. III-221 S. M. 3o. Berlin. 1920-1921. \Veidmann.
J. A. KELLY, England and the Englishmen in German Literature of the 18th centur y XVII-156 pp. New-York, 1921. Col. Univ, Press.
H. SCHNEIDER, t hlands Gedichte u. d. deutsche Mittelalter (Palaestra 134). VIi3o S. Berlin, 1921. Mayer u. Muller.
W. STAMMLER, Mittelniederdeutsches Lesebuch. 1 4 8 S. Hamburg, 19z1 Hartung,
F. WOLTERS u, C. PETERSEN, Die Heldensagen der german. Frtihzeit. 315 S.
Breslau, 1921. Hirt. 1\I. 34,-.
W. G6ricke, Das Bildungsideal bei Addison u. Steele (Bonner Stud. zur engl.
Phil. 14) 55 S. Bonn, 1921. P. Hanstein.
W, VIiTOR, Deutsches Ausspracheworterbuch, 3. durchges. Aufl. besorgt von
L. A. Meyer. XXII-469 S. Leipzig, 1921. 0. R. Reisland.
J. WIHAX, Die Hamletfrage. Ein Beitr. zur Gesch. d. Renaissance in England
(Leipziger Beitr, z, engl. Phil. 3) 89 S. Leipzig, 1 9 21. Bernh. Tauchnitz. M. 4o,-.
E. SII:vExs, Angelsachsische Grammatik. 3. Aufl. 2. unver. Abdr. (Samml. kurzer
Gramm. germ. Dial.). XII f-3it S. Halle, 1921, M. Niemeyer. M. 3o,--.
E. OTTO, Methodik u. Didaktik des neuspracht. Unterrichts. Versuch einer wissensch. Unterrichtslehre. (Die Handbibliothek des Philologen). NI-34o S Bielefeld u.
Leipzig. Vethagen and Klasing. M 26,- -}- ioo 0/0.
G. A. BREDLRO, \Verken. Met inl. en aant. van Dr. J. A. N. Knuttel. I Dramatische werken. VI-36o p., 13 afb., Ii pltn. Fl. 10,-. Amsterdam, 1922. S. L. van Looy.
F. R. Scxxa:n 1R, Nibelungenstudien (Rhein. Beitr. u. Hulfsbiicher zur germ.
Phil. U. Volkskunde. 6). 4 8 S. Bonn-Leipzig, 1921. K. Schroder,
E. COHN, Gesellschaftsideale and Geselischaftsroman des 17. Jahrh. Studien z,
deutschen Bildung-sgeschichte. (Germ. Stud. 13.) VIII-239 S. Berlin, 1921. E. Ebering.
A. KOCIí, Svensk Ljudhistoria. Fjarde delen, senare halften. S. 274-489. Lund,
1921, Glerup. Leipzig, Harrassowitz. Kr, 6,5o. M. 10,-.
J. LoLLnsGAAxo, Sy ntaktlske Studier over det aeldste danske Skriftsprog (for ca.
1309). Kopenhagen, 1 9 21. Gyldendal, Kr. 6,5o.
V. MICHELS, Mittelhochdeutsches Elementarbuch. 3. ii. 4 . stark verand. Aufl.
R. I. Bd. 7). Heidelberg, 1921. Winter.
\V-3 4 3 S. (Germ. Bibl.
A. C. DUNSTAN, Englische Phonetik mit Lesest. 2. verb. Aufl bes. von M Kaluza.
125 S. (Samml. G6schen. 6o1) Berlin u. Leipzig. Vereinig. wissensch, Verleger. M. 4,20,
D. JONES, Phonetic Readings in English. 3. Ed. XII-98 S. Heidelberg, 1921.
Winter.
J. A. KELLY, England and the Englishman in German Literature in the 18 th Cell"
tury. XVII-156 S. New-York, 1921. Columbia Univ. Press. Doll. ' 1,25.
W. VIËTOR, Die Aussprache des Schriftdeutschen. 1o. durchges. Aufl. bes. von
E. A. Meyer, XI-137 S Leipzig, 1921. Reisland.
H. PAUL, Walther von der Vogelweide. Die Gedichte, 5. Aufl. (Altdeutsche
Textbibl. I.) IV-21I S. Halle, 1921. Niemeyer. M. 12.
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W. M. LINDsAV, The Corpus Glossary. With an Anglo-Saxon Index by H, Mc.
M. Buckhurst. XVI-291 pp. Cambridge Univ. Press.
A. EHREX T REICH, Zur Quantitat der Tonvokale im Modern-Englischen, aif
Grund experiment. Unters. (Palaestra, 133). II() S. Berlin, 1920. Mayer u. 1Vliiller.
ENGLISH PROSE, Chosen and arr. by W. PEACOCK. In 5 Vols. I. Wyeliffe to
Clarendon. II. Milton to Gray. (World's Classics) London. Milford.
J. HALL, Selections from Early Middle English 1130-1250. I Text. II. Notes.
Oxford, 1921. Clarendon. 21 s.
T. S. 011oNo, English Metrists. Being a Sketch of English prosodical criticism
from Elizabethan times to the present day. 336 pp. Oxford, 1921. Clarendon. London.
Milford, Io s. 6 d.
H. POUTSMA, The Characters of the English Verb. and The Expanded Form
and equivalent or analogous Constructions in English and cognate Languages. Groningen, 1921. Noordhoff. Fl. 3, 25.
G. M. TUCKER, American English. New-York, 1921. A. A. Knopf.
L. GAUc HAT et J. JEAN JAQUET, Bibliographie de la Suisse Romande. '1`orne II.
Histoire et grammaire des patois. Lexicographie patoise. Fran;ais provincial. Non
de lieux et de personnes, 4I.I p. Neuchatel, i 92() . Attinger frères. Fr. i5.
G. C. BATEMAN J. E THORN—TON, How to Teach French Phonetics. Lessons,
Exercises and Drills for Class Use, yi pp Cambridge, Heifer & Sons, 3 s. d.
J. ANGLAllI?, Grammaire de l'ancien proven;al ou ancienne lang ue d'oc. Phonétique et Morphologie. Paris. Klincksieck. Fr. 15.
ROMANISCHE TE3TF, zum Gebrauch fiir Vorlesungen und Uebungen hrs,. v.
E. Lommatzsch u. M. L, Wagner. i : Del Tumbeor Nostre Dame hrsg. v. E. Lommatzsch. 51 S. M. .}. —. 3 : J. Du Bellay. La Deffence et Illustration de la Langue
francoyse, hrsg v. E. Lommatzsch. 95 S. M, 7,20. — Victor Hugo, La préface de
Cromwell, hrsg. v. E. Lommatzsch. 87 S. M. 7,20.
L. SAINI ^. AN, Le langage parisien au XIX e siècle. Facteurs sociaux. — Contingences linguistiques. — Faits sémantiques. -- Influences littéraires. Paris. de I>occard. Fr. 20.
L. SPIT7_ER, Italienische Kriegsgefangenbriefe. Materialien zu einer Charakteristik der volkstiimlichen italienischen Korrespondenz, 305 S. Bonn. Hanstein.
M. 20.
CH, BALLY, Traité de stilistique fran;aise. i r vol.,
Biblioth,). Heidelberg. Winter. M. 1 45o °/°.
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éd. XX-33i p (Indog.

T. A. PEERS, A Phonetic Spanish Reader. Extracts from great writers selected
and transcribed, XI-Iii pp. London. Long-mans, Green & C°.
R. ROJAS, La literatura argentina. Ensayo filosofico subre la evolution de la
cultura en la Plata. T. III. Los proscriptos. VIII-68o p. Buenos-Aires. Imp. « Coni » .
A. TOBLJ.R, Vermischte Beitrage z. franz. Grammatik Ges., durchges. u. verm.
1. Reihe. 3. verm. Aufl. XVI-3i5 S. Leipzig. S. Hirzel. M. 3o.
J. B. BESANCON et W. STRUIK, Précis historique et anthologie de la littérature
francaise avec de nombreuses illustrations, à l'usage des lycées classiques et modernes.
2 vol, 376 et 400 p. Groningue, La Haye, 192o, J. B. Wolters. Chaque vol. broché
11. 4, 9 0, relié fl. 6,25.
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R. 'i` HURNE SEN, Die arische Ilelden- und K6nigsage his zum siebzehnten Jahrh,
Teil I and II (Gedruckt mit Untersti tzung der Abteilung fur arische Sprache der Dail
Eirean). 708 S. Halle, 1921. M. Niemeyer. M. 6o, — . -}- Valutazuschlag.
. KtICHLER, Ernest Renan, der Dichter and der Ki nstler (Bracken V). 313 S.
Gotha, 1921. F. A. Perthes A.-G.
E. GAMILLSCHEG u. L. SPITZER, Beitrdge zur roman. Wortbildungslehre (Bibliotheca dell' « Archivum Romanicum ». Serie II : Linguistica, 2). VI-2o6 p. Firenze,
Roma, Genève. L. S. Olschki. 12 Frs. (suisses), 3o Lire.
J. GILLIERON et E. EDMONT, Atlas linguistique de la France. Suppléments.
Tome I. 3o8 p. Paris, Champion. loo Frs.
C. G. SANTESSON, La particule cum comme préposition dans les langues romanes.
LI-3 4 2 p. Paris. Champion,
A. L. TERRACHER, Etude de géog, raphie linguistique. Les aires morphologiques
dans les parlers populaires du Nord-Quest de l'Angoumois (1800-igoo). X11-248 et 452 p.
Appendice. 25 Fr. Atlas (5o cartes). 15 Fr. Paris. Champion.
A. JEANROY et A. LANGGORS, Chansons satiriques et bachiques du lIII(' 5.
(Class. fr. du moven age, 23). NIV-143 p. Paris, 1921, Champion. Fr. 7,50.
L, SPITZER, Die Lmschreibungen des Begriffes « Hunger » in Italienischen.
Stilistisch-onomasiologische Studie duf Grund von unver6ffentlichtem Zensurmaterial
(Beih. z. Zs. f. rom. Phil. 68). Halle, i921, Niemeyer. M. 42, -- .
J. J. SALVERDA DE GIRAVE, De geschiedenis van Jan van Parijs (Fransche Kunst,
16). Leiden, 1921. Sijthoff. Fl. 3,25.
A. DAUZAT, Essais de géographie linguistique. I. Les noms d'animaux. 136 p.,
12 cartes. Paris, 1921. Champion. Fr. 15.

A. LONGNON, Les noms de lieu de France. Leur origine, leur signification, leurs
transformations. Ouvr. pub1. par P. l'larichal et L. Mirot, t er fase. Noms de lieu
d'orig. phénicienne, grecque, ligure et romaine. Paris, 1920. Champion. Fr. 12. -fasc. (sous presse) : noms de lieu d'orig. saxonne, burgonde, gothique, trample,
scandinave, bretonne et basque.
G. G. NICHOLSON, Recherches étymologiques romanes. Paris, 1921. Champion.
Fr. 3o.
H. GAVEL, Essai sur l'évolution de la prononciation du castillan depuis le NIV' s.,
5600 p. Paris, 1 9 21, Champion. Fr. 25.
M. L. WAGNER, Das ldndliche Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache. Kulturhist-sprachl. Unters. (W6rter u. Sachen, Beih. 4.) 206 S. Heidelberg, 1921.
Winter.
L. NICOD, Les Jeux partis d'Adam de la Hale, Les Partures Adan. Texte crit.
avec notes et gloss. 168 p. Paris, 1918. Champion.
Cn. P. JULIAN et P. FONTAN, Anthologie du félibrige provencal, I. Les fondateurs du félibrige et les premiers félibres. 464 p. Paris, 1921. Champion.
I. VAN DIJK, Dante's Vita nova. Een studie. 141 p. Groningen, 1921 Noordhoff
Fl. 3.25.
J. AIELANDER, La locution it y a. Essai de syntaxe historique. (Studier i mod.
sprakvetenskap utg. av nyfilol. sdllskapet i Stockholm. VIII).
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NIEUWE BOEKEN

G. COHEN, 1Iystères et Moralités du ms. 617 de Chantilly, publ. pour la preen.
fois et précédés d'une étude linguistique et littéraire (B1bl. du 15 e s ). CNLIN-139
p. Paris, 1921. Champion

H. SCHURTER, Die Ausdrucke far den « LOwenzahm» im Galloromanischen.
flit 1 Karte. (Sprachgeogr. Arbeiten. 2). IK-131 S. Halle, 1921. Niemeyer. M. 14,—.
P BANIERET and Pu. REINHARD, Der Phonograph zur Einfi hr. in die Ausspr.
der franz. Laute. 14 S. Bern, 1921. A. Franck. Fr. o, 7o.
W. FORSTER u. E. Koscl-Iw1TZ. Altfranz. Uebungsbuch. 6. Aufl. bes. von A H1lka.
VI S.-326 Sp, Leipzig, 1921. O. Reisland.
GIESSENER BEITR. zur Rom. Phil. III : NV. GOTTSCHALK, Lat. audire im Franz,
102 S. M. 14. — V : G. STEPHAN, Die Bezeichnungen der Weide im Galloroman.
M 13. Giessen, Roman. Seminar.
J. GILLIIRON, Pathologie et thérapeutique verhales IV. (I. Puissance anal.

d'au. — 2. Essette-mouchette dans l'Est du domaine gallo-roman. — 3. La diminutivité d'abeille et d'oiseau. — 4. L'hypnotisme phonétique en Suisse. — 5. Fantasmagorie étymologique. — 6. Réalités étymologiques.) (Collection ling. XI). 2o4. p. Paris,
1 9 21. Champion. Fr 25.
A. HUMPERS, Etude sur la langue de Jean Lemaire le Belge (Bibl. de la faculté
des lettres de Liège. XXVII). 240 p. Paris, 1921. Champion.
G. LANsoN, Histoire de la littér. franc. 13 e éd. (16tde mille). KVIII-12o4 p. Paris,
1921. Hachette.
E. ScI-iwAN, Gramm. des altfranz. Neubearb. von D. Behrens. . I T. Materialien
zur Einf. in d. Stud. der altfrz. Mundarten. VIII-147 S. Leipzig, 1921. Reisland.
i\I 8.
CINOUANTENAIKE de l'école pratique des Hautes Etudes. Melanges publiés par
les directeurs d'études de la section des sciences historiques et philologiques. 164 -^36o p. Paris, 1921. Champion. '6o Frs.
L. Ga.
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Prof. Dr Karel LECOUTERE
11 December 1865 -- 29 September 1921

Voor de tweede maal sinds een korte spanne tijds worden de
Leitvensche Bijdragen door een harden slag getroffen.

Een van haar eerste en ijverigste medewerkers , Dr KAREL
hoogleeraar te Leuven, bestuurder voor het jaar 1921
van de Koninklijke Vlaamsche Academie, is den 29 September 1 1:
te Knocke-aan-Zee in den Heer ontslapen.
Helaas ! Al te vroegtijdig is hij ontvallen aan zijn ontroostbare
familie en aan zijn talrijke vrienden. Voor de Middelnederlandscbe
taalwetenschap en voor ons tijdschrift is zijn dood een onherstelbaar
verlies.
Met COLhVET en schrijver dezes hield hij de Leuvensche Bijdragen
ten doop. 't Was in 1896. COLINET had zich voorgenomen eene in
hoofdzaak Vlaamsch-dialectologische revue te stichten. Twee studiën,
te gelijker tijd ondernomen, over de volkstaal van Aalst en van
Leuven, lagen ter uitgave gereed.
LECOUTERE, die sedert eenigen tijd op de Universiteit te Leuven
tot docent was benoemd, zou zich met de bibliographie belasten.
Met deze geringe vracht stak het tijdschrift van wal. Taaie wil en
ondernemingsgeest zouden in het ontbrekende voorzien.
Met hoeveel bijval LECOUTERE zich van zijne moeilijke taak kweet,
blijkt uit de talrijke brieven welke in de eerste jaren de redactie in
haar streven aanmoedigden. I)e lof welke hem werd toegezwaaid
was niet onverdiend. Immers zijn gaven kwamen van den beginne
af duidelijk aan 't licht : helder verstand, buitengewone werkkracht,
ernst en nauwgezetheid, veelzijdige cultuur.
LECOUTERE,

Want die zeer geleerde middelnederlandist, uit wiens .Mndl.
Onomasticon eene verbazende belezenheid zal blijken, was D'' in de

Oude Talen en had zijn eerste schreden op het gebied der philologie gezet met ,een proefschrift over L'A rchontat athénien (histoire
et organisation) d'aprèc la HOAITEIA AOHNAIQN (1893).
Leerling van den vermaarden oriëntalist de Harlez, beoefende hij
niet zonder vrucht Sanskriet, vertaalde de beroemde Sdvitri-legende
en schreef eene degelijke behandeling over de bekende episode van
het Cvetadvïpa (Mahâbhârata , .XIIP boek).
Zijn lessen op de hoogeschool in de geschiedenis der Nederlandsche letteren, waarin hij Alberding Thijm had vervangen, zijn
colleges in de encyclopedie der Germaansche philologie en in de
nieuwe talen, namen het best van zijn tijd in beslag. Een ernstige
voorbereiding ging steeds vooraf. Ook is het niet te verwonderen,
dat deze degelijke man en gewetensvolle professor zoovele uitstekende leerlingen heeft gevormd.
Niettegenstaande zijn afmattende beroepsbezigheden, bleef hij
in ons Tijdschrift eene overwegende rol vervullen. Buiten zijn geregeld en zoo belangrijk overzicht van boeken en tijdschriften, gaf
hij in de Leuvensche Bijdragen zijn Mndl. geestelijke liederen
uit, alsmede zijn studiën over Beatrijs en over de i-ei-rijmen in
het Middelnederlandsch.

In 190> tot lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie gekozen,
liet hij in de Verslagen en Mededeelingen van dit genootschap
tal van bijdragen verschijnen over Mndl. taal- en letterkunde,
bracht verslag uit over een menigte prijsvragen en verwierf door
zijn onvermoeibaren wetenschappelijken ijver een hooggeschatten
naam onder de mannen van het vak.
Zijn verslag over de werkzaamheden van de academische Coinmissie voor Mdnl. Taal- en Letterkunde ter gelegenheid van liet
25-jarig bestaan der Academie geschreven, mag een model heeten
van objectiviteit en van de hem zoo eigen bescheidenheid.
Ook Fransch-Belgische tijdschriften. I_ e Musée Beige en later
La Revue bibliographique, riepen zijn bevoegdheid in waar het
gold boeken te heoordeelen handelend over germanistiek.
Gedurende de Duitsche bezetting, toen bij zoovele ontwikkelden
en begaafden, onder den zwaren last van de tijdsomstandigheden
gebukt, de moed te kort schoot om letterkundigen of wetenschappelijken arbeid te verrichten, gaf hij , twee handboeken uit, welke
in ons middelbaar normaalonderwijs, in onze Humanoria en zelfs

2fi

op de Universiteit de uitstekendste diensten bewijzen : wij bedoelen
zijne Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het
Nederlandsch (l e uitg. 1915; 2 e uitg. 1921) en zijne Schets van
den Ontwikkelingsgang den Ndl. Letterkunde (1918).
Na den oorlog was LECOUTERE een van de eersten om de
Leuvensche Bijdragen opnieuw in 't leven te helpen, en zijn steun
zou een zekere waarborg zijn , voor het welslagen van ons herboren
en op breedere baan gevoerde tijdschrift.
Vele Plannen , van zijn rusteloozen geest werden door zijne
lange, pijnlijke ziekte en door zijn dood verijdeld. Vele van zijne
in geestdrift aangegrepen en doorgezette werken, en in de eerste
plaats zijn Mndl. Onomasticon, zijn niet klaargekomen : pendent
opera interrupta.

Gelukkigerwijze voor de Vlaamsche philologie, zal een vriendenhand zich met de taak van piëteit gelasten die te voltooien en in
het licht te geven.
De overtuiging dat onze geleerde vriend, waren hem de jaren
gegund geworden, nog zooveel kostbaars had kunnen leveren, vervult ons met diepen weemoed.
Hij leefde alleen voor zijn gezin en voor zijn_ vak. Ook, wie
zou kunnen zeggen wat hij gevoeld moet hebben, toen hij, man
van de wetenschap en zorgvolle huisvader, zijn einde zag naderen
en staarde op den onvolvoerden arbeid en op de Diet tot het eind
(les weegs geraakte vaderlijke toewijding?
Maar hij was tevens een voorbeeldig christen : zijn hart was
vol overgeving in Gods wil.
En, al heeft hij veel te vroeg de hand moeten terugtrekken
(lie hij aan den ploeg geslagen had, toch zal zijn oogst na hem
heerlijk gedijen op het veld van de Nederlandsche wetenschap.
Dr L GOEMANS.

i

• In •

tie volgende afleveringen zullen o. a verschijnen :•

•Dr. J. DuroNT : Het Dialect van Bree (vervolg).
G. A . vair

LANOENHOVE :

.

:

Middle • English h «.
D4

uitspraak van . Gotisehe, ai en au.

Jos. • KLEYNTJENS, S. J. •en DRS. J. CORNELISSEN` : Vijftiendeeuwsche
• Collacies uit 'den- kring der', moderne deáotie.

!i. CARNOY . : De Germaansche Oorsprong van de riviernamen met ,apa.:•
•

A. L. CoiiiN : Ueber Bedeutnng und Abstammung zweier sinnverwandter
Wiirter in taá-lerisclien' Handschriften : mhd. wintertrolle- m. ripuar.
. krappe.
L. •GROOTIERS : Phbnetica, Uitspraakleer en. Spreekonderwijs (Overzicht
van de jongste literatuur)..
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