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EEN NEDERSAKSISCHE NOVELLE VAN GRISELDIS.

Onlangs kwam op eene auctie hier ter stede een handschrift
voor, dat mij, bij nader onderzoek, uit taal- en letterkundig
oogpunt niet zonder belang bleek. Vooral trok de taal mijne
aandacht om de vele eigenaardig Saksische uitdrukkingen en
vormen, die er in worden gevonden. Tot welk der Saksische
dialecten de taal bepaald behoort, is moeilijk uit te maken;
wel echter kan men zeggen, dat het handschrift in een der
tongvallen geschreven is, welke in de oostelijke provinciën van
ons vaderland of over die grenzen bij onze naburen worden
gehoord.
Naar het schrift te oordeelen, is het handschrift, hoewel de
verschillende stukken niet van dezelfde hand zijn, uit de XVe
eeuw; sommige aanwijzingen, waarover later, pleiten voor de
eerste helft dipr eeuw.
Wat den inhoud betreft, biedt het eene groote verscheidenheid van onderwerpen, doch alle behooren tot dezelfde soort
.an kloostertheologie , of worden, zoo zij er al van aard en afkomst niet toe behoOl·en, door den epiloog daarmede in harmonie
gebracht. Waarschijnlijk heeft het gediend om de vrome »susteren" van eenig klooster gedurende den maaltijd bezig te houden; en men zal wel mogen aannemen, dat het door den een
of anderen rector van een klooster, waar zich voornamelijk
nonnen, uit de oostelijke provinciën van ons land geboortig,
bevonden, verzameld of vervaardigd is. Voor hen heeft deze
1
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het in hunne taal geschreven, daargelaten of dit ook zijne eigene
taal was of niet.
Het handschrift is gedeeltelijk op perkament, gedeeltelijk op
papier geschreven, beide loopen dooreen. In de twee eerste
afdeelingen zijn de bladen papier minder in getal, terwijl in
de volgende het perkament zeer zeldzaam is. Naar de afscheidingen, welke door een onbeschreven blad, of een half open
gelaten bladzijde worden aangegeven, kan men het in vijf afdeelingen splitsen, die ook ten opzichte van papier en~ van
schrijfwijze verschillen.
De eerste en de tweede afdeeling wijzen geen noemenswaard
verschil aan. Tusschen deze en de volgende is een zeer klein
onderscheid van schrift, maar terwijl de regels van de beide
eerste afdeelingen doorloop en , zijn die der drie overige op twee
kolommen geschreven. In het schrift is weinig verschil tusschen de derde en vierde afdeeling, terwijl dezelfde rubricator
ze beide schijnt te hebben opgesierd. In de vijfde, die met
wat grooter letter is geschreven, zijn de roode titels geheel
weggelaten.
De eerste afdeeling, 236 bladzijden en een wit blad aan het
einde bevattend, behelst:
10 • »Spegel der susteren", ook uit andere handschriften bekend;
2°. .,.Der susteren glleistelike abteeck", evenzeer in andere handschriften voorkomend j
3°. »Der ionferscop nocllenisse ende werdiclleit";
4°. »Die weedwerscllen syn dryerley";
5°. Brief aan eene »guede vriendinne Hil", waann eene
woordspeling met de letters van H i 1, nl. »H(ebt)
l(esus) L(iefl);
6°. »Doegllden van eyn guede Begyn", evenals het voorgaande
op de letters B(ruyt) E(ynvoldicll) G(udertire) Y(nich)
N(eder) ;
711 • »Dit .~ijn die XII punten, dar die ziel mede geciirt is als
myt XII duyrberen stenen"; ook bekend uit een druk
van 1546 (Antwerpen);
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8°. »Die ziel heeft drie craecl/te";
9°. »God is eyn eenvoldige substancie, eyn simpel wesen".

Deze afdeeling eindigt met de woorden: » Et sic est finis,
deo laus et gloria".

De tweede afdeeling bevat eene bewerking van de Latiinsche
vertaling van Boccaccio's novelle van Griseldis. Zij is eenentwintig en een halve bladzijde groot en eindigt met een wit
blad. De titel is met roode letters aan het hoofd der eerste
bladzijde geschreven.
Van het eerste stuk der derde afdeeling is de titel aan het
einde te vinden: »Hier eyndet Sanct Tlwmaes boeck van Aqwynen van den godliken manieren ofte seden". Aan dezen werd ook blijkens de titelopgave van den catalogus van » de liberie int
convent van Sinte Barbaren binnen Delf", zie M 0 11 en Kis t,
Kerkhistorisch Archief IV, 259 - het volgende »Boeck
(lan der kennisse Godes" toegeschreven. Dit laatste eindigt op
de laatste bladzijde van een katern boven aan de pagina, welke
verder onbeschreven is.
De vierde afdeeling bevat:
1°. »De GloBe up de XV grade", de Oantica graduum der
Vulgata;
2°. Zes sermoenen over onze Lieve Vrouwe. Boven
het laatste sermoen staat: »Hye1' beghynt dat derde sermoen des
voersechden broeders, dat hie oec toe Windesom dede". Dit vangt
aan met de woorden »Uns behoert toe glorieren in den cruce ons
Heren Jhesu Xristi". Dit sermoen is eigenlijk eene kapittelrede ,
die inderdaad te Windesheim gehouden is door Johannes van
Schoonhoven, vgl. Dr. J. G. R. A c quo y, Het Kl 0 0 s ter
te Windesheim en zijn Invloed lI, 89. Zij is, uit het
Latijn vertaald, in een Hs. nO. 111 der Maatschappij van
N ede rl a n d s c heL e tt e r kun de teL ei den met andere
kapittel-redevoeringen van denzelfden redenaar bewaard. Deze
sermoenen zijn, voor zoover dit bekend is, uit de jaren 1411
tot 1426; waarschijnlijk is dus, dewijl den verzamelaar de
plaats, waar deze rede werd gehouden, nog bekend is, het
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tijdstip van ontstaan van ons handschrift niet veel later te
stellen 1).
In de derde plaats komt: »Dit sin t'Yftyn tekene, die qheestelike
glwschien moeten in ons eer die suete here in onsen herten comen wil".
4°. '1> Die ynnighe siele sal rnercken vier dinghen"j
5°. »Hier beghynnen sommighe exempelen ghenomen wt den boek
dat ghemaket is van merkeliken mannen der orden van cistercien".
De laatste afdeeling, die met wat grooter letter geschreven
is, bevat vijf legenden ter verheerlijking van de macht van
» Onse lieve Vrouwe" j deze verhalen moeten doen zien, hoe zij
hun, die haar vereeren en liefde betoonen, groot loon schenkt,
en die haar smaden of hare beelden schenden, vervolgt met
zware straffen. Zij verdienen de aandacht niet slechts om de
taal, maar ook om den eenvoudigen en gemakkelijk en verhaaltrant. Wellicht zijn zij vertaald uit De Beatae Mariae
Mi r a c u I i s I i b r i duo, waaruit voor dergelijke verzamelingen
nog al eens het een en ander werd genomen.
Met een Co mme n t a a rop v s. 9 van cap. IV van het
Hoog I i e d: »Com van Lybaen, myne bruut, cam van Lybaen,
cam", eindigt het handschrift.
De tweede afdeeling nu bevat, zooals ik boven reeds vermeldde, de in de XIVe en XVe eeuw zoo populaire geschiedenis van de verduldige Gl'iseldis.
Volgens het verhaal van Phil. Forestus Bergomensis Dec 1 ar is m u I ier i bus, die in een historisch feit den grondslag wil
ûen, zou de oorsprong er van tot de eerste jaren der XIlle eeuW
teruggaan. Anderen, waaronder ook de schrijvers der H i s t 0 i r e
1i tt é r a ir ede 1a Fr anc e zoeken de aanleiding tot Boccaccio's novelle in le Lai du Freisne van Marie de France 2), eene

1) Of de voorgaande sermoenen inderdaad van dezen broeder Johannes van Schoonhoven zlJn. is, naar de meening van Prof. Acq uoy te Leiden, eene vraag, die
moeillJk bevestigend kan worden beantwoord
2) Le lai du Frêne est incontestablement Ie type de la célèbre nouvelle à laquelle
Boccacce a donné pour titre Griselidis XIX, 798.
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dichteres uit het laatst der 12e eeuw. De inhoud van dit gedicht is in korte trekken als volgt.
In Bretagne woonden in elkanders nabuurschap twee machtige edellieden. Toen de vrouw van den eenen haren man
tweelingzonen schonk, zond deze terstond een bode naar zijn
buurman om hem uit te noodigen peet te zijn van een dezer
zonen. De bode kwam bij den buurman aan juist op het oogenblik, dat hij aan den maaltijd zat.
Terwijl de ridder zich in het geluk van zijn buurman verheugde, en den bode een schoon paard ten geschenke gaf, liet
zijne vrouw zich minachtend uit over de moeder der tweelingen, die - naar een middeleeuwsch volksgeloof - deze onmogelijk aan haar man alleen kOli te danken hebben.
Deze smadelijke taal kwam door de bedienden aan het volk
.der streek en door den bode aan den man ter ooren.
Hoewel zij het niet verdiende, ging nu de buurman kwaad
van zijne vrouw denken en begon haar te haten. Zoo verstoorde de kwade tong den vrede in een gelukkig huisgezin.
De kwaadspreekster ontkwam echter de gerechte straf niet; nog
in hetzelfde jaar werd zij moeder van twee dochters. Gedreven
door angst en schaamte, besloot zij gehoor te geven aan den
raad eener vriendin en het eene kind voor een klooster te vondeling te leggen. Hare vriendin belastte zich met de uitvoering
van het plan en legde het kind gewikkeld in een rood zijden
kleed, met een gouden ring aan den arm gebonden, in een
esschen boom voor de deur van een nonnenklooster. Hier werd
nu het meisje door den portier gevonden; de abdis, die aan
den ring zag dat het een kind van goeden huize was, liet het
als haar nichtje opvoeden en noemde haar naar den esch,
waarm zy gevonden was, F'l'eisne.
Quant ele vient en tel éé
Que nature furme beauté,
En Bretaine ne fu si bele,
Ne tant curteise Dameisele.
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Hare schoonheid deed haar de liefde verwerven van een aanzienlijk ridder Buron genaamd,
El pais l'apelet Burun.

Boron (zooals deze naam in het Fransch luidt) kwam nu dikwijls naar het klooster ter biecht. Dan zag hij Freisne, sprak
met haar, en haalde haar eindelijk over om zich te laten schaken.
Freisne , die door hare opvoedster ingelicht was aangaande
de wijze, waarop zij in het klooster was gekomen, vergat niet
het kostbare stuk zijden stof en den ring mede te nemen.
Langen tijd was zij de zoete vriendin van den Heer dE' Buron. Dan hoe hoog zijne edelen en lieden haar ook achtten om
hare deugden en lieftalligheid, toch begonnen zij hem gedurig
te vermanen, dat het tijd werd dat hij eene wettige gade van
zijn rang ten huwelijk nam. Eindelijk deelden zy hem mede,
dat, zoo er geen erfgenaam was, wien hij wettig land en goed
kon overdragen, zij zijn nazaat de gehoorzaamheid zouden opzeggen.
Nu vroeg hij de hand eener dochter van goeden huize, en
de vader wees zijn aanzoek niet af. Het meisje, dat nu zijne
vrouw zoude worden, en aan wie Freisne hare plaats moest
afstaan, was Oodre, de tweelingzuster van Freisne.
Toen Freisne vernam, dat haar vriend een huwelijk met eene
dame van ztjn rang zou sluiten, uitte zij de droefheid en
smart over haar ongeluk niet door klachten over haar verloren
geluk. Zij bleef voor haar vriend dezelfde, en het moeilijkste
werk was haar niet te zwaar.
Het tijdstip voor de voltrekking van het huwelijk was gekomen, en met den aartsbisschop, die de huwelijkSplechtigheid
zoude bezegelen door de wijding, kwamen tal van ridders uit
de nabuurschap. Freisne zorgde voor alles, en toen ook Oodre
.kwam, vergezeld van hare moeder, was alles zoo goed door
haar geregeld, dat er niets ontbrak, en dat de moeder, die
gekomen was met het plan om haren schoonzoon te raden
Freisne weg te zenden, vriendschap voor haar opvatte.
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Toen de dag van het huwelijk aangebroken was, zorgde
Freisne dat het huwlijksbed zoo werd ingericht als den Heer
de Buron aangenaam was; ziende dat de stof waarmede het
bedekt was niet rijk genoeg en ou<I was, nam zij uit haar
koffer de schoone zijde, welke haar tot omhulling gediend had,
toen zij als vondeling in den esschenboom lag.
Zoodra Codre en hare moeder de kamer binnentraden, zag
de laatste de kostbare zijden stof, die over het bed was uitgespreid. Vernemende dat deze door Freisne uit haar eigen
koffer was genomen, vroeg zij het meisje hoe deze stof in hare
handen gekomen was. Nu verhaalde Freisne hare lotgevallen
en toonde den ring. De moeder herkende de dochter, uitroepend:
Tu es ma fille, bele amie!

Van schrik en blijdschap viel zij in zwijm. Zoodra zij zich
hersteld had, werd ook de vader er bij geroepen en nu beleed
de moeder de daad, jaren geleden door haar en hare vriendin
bedreven.
Toen dit aan den Heer de Buron bekend werd, was hij buiten zich zei ven van blijdschap en verzocht den aartsbisschop
het pas gesloten huwelijk weder te verbreken. Den volgenden
dag geschiedde dit en werd Freisne de wettige gade van haren
vriend.
Quant l'aventure fu séue
Coment ele esteit avenue,
Le Lai del' Freisne en unt trové,
Pur la Dame l'unt si numé.

De overeenkomst met het verhaal van Boccaccio berust slechts
op enkele trekken; overeenstemming bestaat er slechts op deze
punten: de heer wordt door zijne onderzaten aangezocht om eene
gade te nemen ten einde na zijn dood zijn land aan een wettig oor
achter te laten; met volkomen opoffering van zich zelve maakt
de vrouw alles in orde tot zelfs het huwlijksbed voor degene,
die haar vervangen zal, en eindelijk krijgt zij hem, dien zij
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meende voor altijd te zullen verliezen, toch tot haren gemaal.
Daartegenover staan echter eene menigte afwijkingen. Bovendien ademt de Griseldis een geheel anderen geest; de zeden zijn
veel ruwer en de beproeving der vrouw is, althans naar de
opvatting van later tijd, niet dichterlijk gemotiveerd; het is
eene harde en nuttelooze proef, waarop de heldin der Griseldisnovelle gesteld wordt.
Nu doet zich de vraag voor - te meer daar het bekend is
dat Marie de France zeer ervaren was in de Latijnsche letteren
en verhalen dier dagen - of ook eene andere, oudere bron
haar gediend kan hebben, die door haar omgewerkt en meer
dichterlijk ingekleed is, welke bron anderzijds het ontstaan
kan veroorzaakt hebben der novelle, die door Boccaccio is opgeteekend en door Petrarca reeds in zijne jeugd is gehoord. Is
misschien niet in een didactisch kloosterverhaal , in eene mystieke
parabel, de grond te zoeken van dit verhaal, vol gruwzame
kwelling zonder aanleiding, dat steeds eene geliefde stof voor
de ascetische wereld gebleven is.
Wat er van is, valt hier thans niet te onderzoeken; de aanleiding toch tot de hier meegedeelde bewerking der novelle was
niet het verhaal uit Boccaccio's Dec a mer 0 n e, maar de vertaling in 1373 door Petrarca gemaakt van deze historie, die,
zooals hij zelf aan Boccaccio schrijft in de inleiding, ito, mihi
placuit, meque detinuit, ut inter tot curas, quae pene mei ipsius
immemorem fecere, illam memoriae mandare voluerim, ut et ipse
eam animo, quotiens vellem, non sine voluptate repeterem et
amicis ut fit confabulantibus, renarrarem.... cogitatio supervenit, fieri pos se , ut nostri etiam sermonis ignaros tam dulcis
ltistoria delectaret. Itaque die quodam , inter varios cogitatus,
animum more solito discerpentes, et illis, et mihi, ut sic dixerim, iratus, vale omnibus ad tempus dicto, calamum arripiens,
h,istoriam ipsam tuam 8cribere 8um aggressus, te lwud dubie gaviSU1'Um sperans , ultra rerum interpretem me tuarum Jore , quod non
facile alteri cuicunque praestiterim, egit me tui amor et ldstoriae:
ita tamen, ne Horatianum illud poëticae artis obliviscerer:
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»Nec verbum verbo curabis reddere jidus Interpres".
Juist deze vertaling heeft bij lieden, geheel onbekend met
het Italiaansch en Boccaccio's Novellen, in alle streken van
Europa, tot op IJAland toe, een gunstig onthaal gevonden. Zij
heeft den grond gelegd tot de volksromans van dien naam,
tot een mysteriespel in Frankrijk, tot een drama in België
d.d. 1519, tot The OIerks Tale, in Chaucer's Canterbury Tales nO. 7953.
Van Pet ra r ca' s bewerking van: dit verhaal bestaan verschillende uitgaven, waarin soms kleine verschillen zijn op te
merken, verschillen die waarschijnlijk hun oorzaak hadden in
het handschrift, dat er aan ten grondslag heeft gelegen.
In de eerste plaats komt dit verhaal afzonderlijk voor onder
den titel Epistola domini Franl~isci Petrarche Laureati p oete ad domin nm J ohannem Floren tin um
poetam (dat is aan Boccaccio) de hi,3toria Griseldis mnlieris maxime constantie et patientie. In pre conium omnium laudabilium mulierum. Hiervan zijn
uitgaven in 1470, 1473 en eene, die, volgens Brunet Man u e I de oudste is, zonder jaartal. Deze laatste bevindt zich
o. a. op de U niversiteits-bibliotheek alhier in een druk zonder
jaartal, waarin het Regimen conseientiae Bonaventurae cardinalis, de Verba aurea, Sancti Egidii ordinis fr atrum minorum, verschillende epi stola e van Paus
Pius II, enz.
Verder is het te vinden onder een eenigszins anderen titel in
de Op era 0 mnia, q uae extan t, Francesi Petrarch ae
Florentini te Bazel in 1496 en 1554 uitgegeven. Hier is
de brief aan Boccaccio als inleiding er voor gevoegd, terwijl
daarna het verhaal volgt onder den titel De Obedientia ac
fide uxoria m ytholo gia.
Chaucer moet voor zijne Ca n ter b u r y T a les, welke kort
na 1386 tot een geheel zijn vereenigd, een handschrift hebben
gebruikt, dat in sommige opzichten overeenstemde met dat,
hetwelk aan de straks genoemde afzonderlijke uitgave der
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Epistola zonder jaartal ten grondslag ligt; en hetzelfde geldt
van de Hoogduitsche uitgave van het volksboek, dat in 1471 te
Augsburg verscheen en eindigt: Hie endet sich die Epistel Franzisci Petrarche etc, een boekje dat sedert herhaalde malen werd
herdrukt, o. a. in 1472 en 1473, en in lateren herdruk is opgenomen in Marbach's Volksbücher (Leipz. 1838).
Evenals in de Latiinsche uitgave zonder jaartal hebben en
Chaucer en het Duitsche volksboek slechts een zeer korte moralisatie aan het slot j het Latijn heeft als naam voor den graaf
Valterius, terwijl Chaucer hem Wautier, het Duitsche Volksboek Walther noemt.
In de 0 per a 0 m n i a wordt de graaf evenals bij Boccaccio
Gualtherus genoemd 1 en vindt men eene uitgewerkte ethische
beschouwing aan het einde van het verhaal. De opmerking
van Dr. Schotel in zijn Volksboeken blz. 97, dat hier
Briseldis voor Griseldis zoude worden gevonden, is niet geheel
juist, want deze naam komt slechts op twee bladzijden, 542 en
543, voor, en is, daar overal elders Griseldis wordt gevonden,
waarschijnlijk voor een fout van den zetter te houden.
Terwijl deze naam Gualtherus in de Fransche volksboeken
noodwendig tot Gautier moest worden, kon hij in de pen van
een Nederlandschen bewerker, die zich, wat de namen betreft,
eelligszins aan zijn voorbeeld hield, tot Galterus worden. Juist
het aantreffen van dezen naam in ons handschrift doet het
vermoeden rijzen, dat dit of naar den druk of naar een hs.,
dat overeenstemde met den archetypus van de Bazelsche drukken, moet zijn vervaardigd. Is het eerste het geval, dan moet
het omstreE'ks 1500 ontstaan zijn j de vraag doet zich dan
echter voor, waarom het niet gedrukt in stede van geschreven
is, daar toch gedrukte volksboeken uit dien tijd niet zeldzaam
zijn. Dat er handschriften van de Latijnsche Griseldis hier te
lande geweest zijn, blijkt in de eerste plaats uit de opgave
van handschriften uit het klooster der Regulieren van Tongeren, waarin eene Francisci Petrarchae Historia Griseldis vermeld wordt, en uit den catalogus der »8tudie'1'boeken,

11
die in die liberie horen int convent van Sinte Ba'rbaren binnen
Delf besloten in Hollant", dagteekenend uit de helft der XVe
eeuw, waarin behalve de Tondalui3 en Alexander ook een
boek »Van Griseldis" opgegeven staat.
Bovendien zijn er onlangs op de Universiteits-bibliotheek alhier
nog drie Latijnsche handschriften van de geschiedenis van Griseldis aan het licht gekomen.
Twee van deze behoorden aan de Regulieren, een aan de
Karthuizers hier ter stede. De watermerken in de beide handschriften der Regulieren - voor zoo verre men hierop vertrouwen mag .- wijzen op de XVe eeuw. Hs. N° 286 bevat
watermerken, welke tusschen 1404 en 1430 in gebruik waren;
hs. 248 behoort volgens deze merken tusschen 1450 en 1500
geplaatst te worden, terwijl het hs. der Karthuizers dien vorm
van het anker vertoont, welken men in charters van circa 1450
aantreft.
Dit laatste, onder N° 176 voorkomende, is slecht geschreven
en vol fouten. De namen der personen luiden hier Gryseldis;
Walterus en Janniculus. In hs. 248 zijn veel minder fouten;
hierin wordt de graaf Gualterus genoemd, de vrouw Griseldis
en haar vader Janicole. In hs. 286, het oudste en beste handschrift, heet de graaf ééns Walterus, en verder steeds Galterus,
de arme schoonvader JamlÎcole, terwijl in alle drie de plaats,
waarheen de kinderen gezonden worden, Bononia genoemd
wordt.
Behalve het eenmaal voorkomende Walterus vindt men dus
in dit handschrift dezelfde spelling der eigennamen - alleen
is Jannicole tot Jannicol afgekort - als in het hier besproken
manuscript, dat thans eene plaats heeft gekregen in de boekerij
van de Maatschappij der Nederlandsehe Letterkunde te Leiden
onder Nos 1070 en 1071.
Dit vertoont twee soorten van papiermerken. Het oudste
gedeelte, naar het schrift geoordeeld, (N° 1071) bevat eene p
gelijk aan die, welke in het werk van Mr. J. H. ~e Stoppelaar
(1869) onder N° 7 plaat XII staat opgeteekend, en eene p met
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een streepje er door, welke daar niet in te vinden is. De
eerste komt in 1451 voor, terwijl de p's met streep, volgens
de aanteekening bij de plaat, in 1486, doch ook reeds in vroegeren tijd gevonden worden.
Het andere gedeelte (N° 1070) heeft op het papier het merk
met den ossekop , in het werk van de Stoppelaar op plaat VI
onder N° 7 vermeld. Dit merk komt voor tusschen de jaren
1430 en 1 t60.
Dit alles en het feit, dat den vertaler nog bekend was, dat
Johannes van Schoonhoven zijne predicatie uns behoert toe glo~
rieeren te Windesheim gehouden heeft, wettigt m. i. het vermoeden, dat wij hier eerder met eene vrije bewerking naar een
handschrift dan naar de uitgave van 1496 te doen hebben, en
dat als tijd van ontstaan van ons handschrift ongeveer het begin van de laatste helft der XVe eeuw is aan te nemen.
Van onze volksboeken verschilt het in menig opzicht. Deze
toch dragen min of meer den Franschen stempel. In Frankrijk
vindt men tweëerlei soort van deze verhalen; men vindt ze als
Fabliau de Griselidis (vgl. Charlez Malo, Livre
Mignard ou La Fleur des Fabliaux), waarin de graaf
van Saluces Eustace genoemd wordt, en als H is t 0 i red e 1a
constance et patience de Grisildis trad uite du Latin de Fr. Petrarcha d.d. 1484, waarin hij Gautier Marquis de la terre de &luces heet; zoo ook in Le Mirouer des
femmes vertueuses, Lyon, 1546.
Ook in de mij bekende Nederlandsche Volksboeken vindt
men dezen naam. Deze hebben tweëerlei lezing, niet aanmerkelijk van elkander verschillende, alleen in verhaaltrant afwijkende. De eene vindt men in: Dye Ris torie van der
goeder vrouwen Griseldis, die seer suyverlyck is
om lesen - gheprint tAntwerpen in de Cammerstrate bi Jan Wynrycx allno 1552, gedrukt achter Die
historie ende dat leven van den heylighen heremyt ende vrien t gods Jan van Be verl ey, anno

1543.
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De andere in: Een S c h 0 0 n e H i s tor i e van d ego ede
v rou weG ris el dis, Amsterdam, Hendrik Rynders, met approbatie van 1612 uit Antwerpen; en in
De vrouwenpeirle ofte dryvoudige historie vnn
Relena de Verduldige, Griseldis de zachtmoedige
en F lor ent i n a de ge t rou w e. Gen t, Jo do c u s Beg y n.
Ook bij J. H. Heyliger t' An twerpen met approbatie van
Max. van Eynatten, d.d. 18 ~ei 1621, en by P. van de
Cap peIl e te Brugge d.d. 1733.
Verder zijn er nog drukken bekend van L. JOl' e z te Brussel, van B. Koene te Amsterdam met approbatie van 1612,
van Jac 0 b van B l' e d a te Deventer, van C. van Za n ten
te 'sGravenhage d.d. 1730, Joannes Kannewet teAmsterdam d.d. 1761, beide met approbatie van 1612, en andere uit
later tijd. Eene Nederduitsche uitgave vermeldt Dr. Karl F.
A. Scheller in zijne Bücherkunde der Sassisch-Niederdeutschen Sprache (1826) onder nO. 495, blz. 118.
De titel luidt: » De historie van der Duldicheit der vruwen Griseldis van der Franciscus Petrarcha schrijf't, doch uth iohannes
Bacacius walscl! in den latin unde ik in den duuschen; vgl. Pa nzer Annalen, blz. 53, Nyerup Specileg. bibliogr.,
p. 187". Deze uitgave heeft geen jaartal, toch is zij door
Scheller op het jaar 1500 gesteld.
Ook deze gaat even als de volksboeken op de bewerking van
Petrarca terug. Van waar deze afkomstig is, is niet te zeggen, daar zij niet nader bekend is; evenmin is uit te maken
of zij direkt uit het Latijn vertaald is.
Nog een andere vorm is er, waarin ons de historie van Griseldis is overgeleverd. Het is het H is tor i e -1 i e d, ho ede
markgrave van Sulucen trouwde een arme scha..
mele Boerendogter etc. Genomen uit het Boek van
Joh a n nes Boc a t i u s.
De bundel, waarin dit lied zich bevindt, is onlangs aangekocht door de Koninkl. Bibliotheek te 's-Gravenhage. Behalve
de historie van GriselIa bevat het eveneens in dicht: een schoone
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Historif van den Heer Frederik van Genua, van .Floris en Blansifleur, van de Hertog van BrurtSwijk, van Margrietje uan Limborg, van Valentijn en Oursson, de Uitlegging van de Glazen in
de St Janskerk te G mda, de Schoone Historie t'an de verduldige
Helen a , Samenspraak tusschen U1,banus en Isabelle , Nieuw Historielied van een Zoldaat, een droomboekje en een vrijerijboekje.

Terwijl de meeste drukken, in dit boekje saamgevat , uit de
jaren 1771-1776 zijn, dragen de personen, op de sterk afgedrukte plaatjes voorkomende, de kleederdracht van het begin
der 17e eeuw, behalve echter die op den titel der beide laatste.
Wellicht zijn deze liederen van nog vroegeren datum en behoorden zij ook thuis in de We rel d 1ij k eLi e dtb 0 e c x ken s
bij Jan van Ghele in 1548 gedrukt, die door de censuur onderdrukt of door veelvuldig gebruik en den tand des tijds vernietigd zijn, zooals Dr. G. Kalff CH et L i e din de Mi d de Ie e uwe n blz. 655 e. v.) mededeelt.
In handschrift heeft Mone een lied van Griseldis gezien, dat
op papier geschreven en uit den aanvang der 16e eeuw was.
Toen behoorde het aan Serrure te Gent 1). Het bevatte 436
verzen en ving aan met de woorden:
Van den Grave ende van Grisillen.
Och waren alle prinsen alsoe gesint , dye men nu ter werelt vmt,
Dat ware goet voer den armE>n sateyne, ende oeck voer haer selffs ziele
alleyne.

terwijl de slotverzen luidden:
Men vint er dies niet en achten mede
Want ghierecheyt es een quaet feneyn
Dat in dye werelt mach binnen zijn.

Het verschilde dus in vorm en omvang zeer veel van het
hier vermelde »historielied " . Minder groot is het onderscheid
tusschen het lied van Griseldis, dat met de aanwijzing van de
wijze: »Maestricht, gy ,~clwone stede" vermeld wordt in C h a n ts
Populaires flamands par A. Lootens et J. M. Feys
(Bruges 1879) en ook in van Paemel's Collection fla1) Mone, Uebersicht der Niederl Volksliteratul' pag. 138.
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mande de feuilles volantes. Deze bevatten eveneens 69
strophen , waarvan de eerste nagenoeg overeenkomt:
Aanhoort zonder vermyuen, groot jammer wordt, u bedied,
Wat er in kollen tyden in ltalJen IS geschied;
Hoe dat el een markgrave tot zyn huysvrouwe nam
Een schamel arme dlave, die veel droefheid overkwam.

Het laatste couplet luidt echter geheel anders:
HIer mag nu elk aanschonwen de groote gestadigheid
Van deze goede vrouwe. Griseldls die schamel meid
Heeft een exempel gegeven voor alle vrouwen fyn,
Hoe dat ze hunn' mans verheven zullen gehoorzaam zijn.

In hoeverre deze overeenkomen met de liederen uit de oude
Gentsche verzameling, door Mone in zijn U eb ers i c h t p. 230
besproken, waar hij, behalve van Griseldis, ook een lied van
Margarietjen van Limburg opnoemt, kan hier moeilijk beslist
worden, daar ruij geene uitgave dezer liederen bekend is. Dewijl
deze liederen eenigszins afwijken en niet in een druk onder
ieders bereik verschenen zijn, moge het Historielied der Koninklijke Bibliotheek hierachter eene plaats vinden.
Wat de taal betreft is het - de wijzigingen naar het Amsterdamsch dialect der 18e eeuw daargelaten - van veel vroeger tijd dan de titel aangeeft. Om de, vooral in rijm voorkomende, bastaardwoorden als devyn, doon, valjant, confuys,
subyt, zou ik niet ongeneigd zijn het aan een der dichters uit
de 16e eeuw toe te schrijven, toen vooral de zuidelijke provinciën uitblonken door bet groot aantal Latijnscbe en Fransche
termen en woorden. Toch kan bier niet de oorsprong van het
lied te zoeken zijn, om de rijmen gout: sou, vergromt : komt,
nou: vrouw, ben: zin, immernigt: gezigt, geracht: gebracht,
voortheer : 7~em seer, best: feest enz., die op een taaleigen wijzen,
waarin rijmden: golde: zolde, grame: kame, nu: fru, bin: sin,
ni('ht: gesicht, etc. Zoo ook vormen als worden sy (3e sing.)
den grave houden (id.) of de stro 19 voorkomende vorm ziet in
de beteekenis van past, welke even als andere op een middelhoogd. voorbeeld wijst.
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Waarschijnliik heeft het dus een dergelijke geschiedenis gehad als het ook hierbij voorkomende lied van den Hertog van
Brunswijk, welk verhaal reeds in de 14e eeuw een geliefkoosd
onderwerp der Duitsche »Bänkelsänger" was 1).
Bovendien is het gedicht in de versmaat der Hildebrandsstrophe, eene maat, die men wel in liederen uit de 15e en 16 e
eeuw aantreft, doch niet meer in die, welke in later eeuwen
vervaardigd zijn. De woorden op den titel »genomen uit lwt
boek van Johannes Boccatius" zouden daarmede in strijd zijn;
deze kunnen echter uit later tijd afkomstig zijn en door den
invloed der volksboeken of door een geleerden uitgever, die
Boccaccio als bron van al deze volksverhalen van Gri~eldis beschouwde, er voor gevoegd zijn. Noch het door Mone vermelde
gedicht, noch het bij Lootens en Feys opgeteekende lied bevatten deze zinsnede.
Opmerkenswaardig is het ook dat, terwijl in het L a i d u
Fr eis n e de held »Heer van Buron" genoemd wordt, in dit lied
de zuster van den graaf den naam draagt van Gravinne van
Borne, hoewel zij bij Boccaccio alleen genoemd wordt: Sua
parente, che maritata era in casa de' conti da Panago a Bologna. De graaf zelve heet even als in den Franschen tekst
der volksboeken en lai's van Griselidis Goutier, terwijl de overal
voorkomende naam van den vader Jannicole hier niet bekend
schijnt.
Getrouwen onmiddellijk uit het ltaliaansch vertaald is het
verhaal, dat de »secretaris der stede van Haerlem, Dirck
Coornhert", in zijne vyftigh Lustighe Historien oft
Ni e u wig h ede n J 0 a nni s Boc cat is 2) opteekende.
De Nederlandsche volksboeken moei,en aan Fransche verhalen
zijn ontleend. Behalve uit den naam Gautier blijkt dat ook uit
de spelling van den naam van Gautier's schoonvader, die bij Boccaccio Giannucolo - verkleinwoord van Giovanni - heet. Petrarca
1) Vgl. Kalff, Het Lied in de middeleeuwen, blz 108
2) Tot Amstelredam, voor Cornelis Claesz Boeck-vercooper aen de oude brugghe
opt Water int Schrijf-boeck, anno 1607, blz. 131.
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heeft hiervan gemaakt Ianiwla, een vorm, dien men èn in het
Hoogduitsche volksboek èn in Chaucers T a les aantreft. Van de
Fransche volksboeken heeft de lezing bij Le Grand d' Aussy,
Fabliaux et Contes, I 270, Janicolaj het volksboek van
1525 te Lyon Janicolej in andere wordt hij Jean of Jehan de
.Nicolle genoemd j dezen naam vindt men ook in onze volksboeken als Jan de Nicolej de naam Buenen voor het Latijnsche
Bononia wordt niet in mij bekende Fransche volksromans gevonden, maar wel de ook bij Chaucer voorkomende vorm Boloygne.
In onze bewerking is de vorm Bononye behouden, doeh ook
onze vertaler begreep niet te best, dat Janicula een verkleinwoord was en maakte er van, naast den vorm Jannicol, een
Jan .A'ycol nae onsen duytschen.
Wie de schrijver van onze vertelling was en waar hij leefde,
is nog onbekend. In verschillende uitdrukkingen en constructies zoowel als in grammatisl!he vormen is het Saksisch taaleigen te onderkennen. Zoo b. v. eene constructie als: Deser
woerde hoer ick degelix mennich, of, die yn der eerster brulofft
geweest lwed, verder vormen als bogêrden, bovalen voor begeerden, bevalen, brullefte voor bruiloft, wanneer in de beteekenis
van eens en wen in die van vanwaar, woe voor hoe, wulke
voor welke, of als dessen. bessem voor dezen en bezem, woest
voor wist; oen, oer, voor holl. l~em, haar e. a., wy wart voor
wy worden; een geregeld voorkomen van umlaut, zuete, neken,
queme enz. Dit weinige moge volstaan, daar de plaatsruimte
niet toelaat hier een grammatisch overzicht bij te voegen. Terwijl de rekking van onvolkomen vocalen als in echtscaep, heemt,
behoelden, oelde, of de a voor 00, 0 in gelaeft, gebaden, haep,
apen bar , enz. op Twente wijst of een aangelegen streek, waar
ook deze eigenaardigheden gehoord worden, rijst een bezwaar
voor de gissing, dat het daar zou ontstaan zijn j te weten dat
er voor viel en vielen naast veel ook voel en voelen, voor het
Twentsch-Graafschapsche darp hier doerp, voor ward hierin
woerd, en voor lange a I welke daar thans een ao-klank heeft,
hier meestal ae wordt gevonden, een klank, dien men echter
2
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m sommige charters uit de 15e eeuw van Oldenzaal aantreft.
Vooralsnog weet ik geen bepaalde plaats van herkomst aan te
wijzen. :Met opzet heb ik ook daarom het handschrift gegeven
zooals het is, en alleen een paar zinstorende fouten verbeterd,
terwijl door mij ingevoegde letters gecursiveerd en die, welke
uit moesten vallen, tusschen haakjes gesteld zyn.

Utrecht, December 1883.

J. H. GALLÉE.

GRISELDIS HISTORI
MIT EYNRE GEESTELIKE BEDUDENISSE.
Grisildis was hiir voertyts eyn vrouwepersoen , alsoe genomt,
van welker oitmodicheit, ghehoorsamheit ende trouwen tot oeren
tytliken heren, die sie tot oeren echten manne hadde, men alsus
yn eenre hystorien toe latyn gesatt cortelick nae den synne yn
duetsche vertellen mach.
In Ytalien ynt ghebercht omtrent by Venediën was wanner eyn groet lantsheer gheheiten Galterus; edel van ghebuert, ionck van iaren, guet van seeden ende van gherucht.
Mer dat syn volck alremeest myshaeghden, soe en gaeft' hie
sick nyet toe der echtscaep. Hyr om doe dyt lanck ghestaen
had, soe quam ten lesten syn volck ende begerden vlytlick van
oen, all en wer hie noch ionck van iaeren, nochtans, want
die tyt des doots onseker weer, doech eyn edel vrouwe, die
syne si,aet toe beteemden, toe echte nemen wolde, opdat se,
woe dat oick myt on queem, eyn edel vrucht van oen behelden, die dat lant na synen dode besitten ende reygeren mochte.
Die heer waert van oeren ghebede beweght ende antworden,
hie wolde dat doen yn den dat sie oen dat toeseggen wolden,
soe wen hie yn eyn echte vrouwe verkoer , dat sie die myt
alre eeren ende leyfden ontfangen wol den. Dat sie alle semelick gern sonder enich wederseggen ghelaefden to doen. In
der selver stunden bescheiden hie oen oick eenen sekeren dach
ende dede daertoe bereyden allet, dat men daertoe behoven
solde.
Soe was nyet veer daer van gelegen eyn arm doerp van
weynich husen; daer yn wonden eyn maen van deen armsten
huysluden gheyten lannicol, oft' lanNycol nae onsen duytschen I
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dIe hadde eyn enyghe dochter gheheyten Grisildis, ionck van
iaeren, scoen van formen, wys van synnen ende gespreck van
worden, opgevoedt yn armoeden , die oeren vader bystont trouweliken yn synen oelder ende bedeenstich was. Syn scaep, der
weynich was, hueden zee, ende daertoe wan sie myt der spillen,
daer sie oeren vader ende sick selver armelick a:ff voeden
moechte.
Tot des en armen ionferkyn waert seer ghenyght die voergenoemde prince Galterus, die daer duck toe wanderne plach
omtrent daer sie wonden ende die schaep hu eden , ende oer
doeghden ende ghelaet, die oeren kunne boeven gengen , mennich voldelick myt kuyssen ogen gemerck had, soe dat hie sie
dacht boven allen edelen ionferen echtelick toe nemen.
Hyr en bynnen neeckten die voerbescheidene dach deer brulften ende neymant en wust noch wee die bruet wesen mocht.
Ende die heer Galterus liet hyr tusschen die gulden stucken
ende ander cijrheiden tot oren licham bequeem, als eenre lantsvrouwen toe beteemt, nae eenre ionferen, die van oerre groetten was, volcomelick maken. Doe die dach der brulften quam
ende alle dengenen , dîe daer toe deenden , bereyt waeren, ende
noch neymant en woest wie die bruyt solde wesen; des verwunderde sick dat ganse landt. Dan ten eten tyden soe reet
Galterus die heer syn bruyt toe halen ende nam myt sick all
die cledynge ende cijrheyden, die hie hadde laten maken toe
behoe:ff synre bruyt, myt synre ridderscaep, mannen ende vrouwen, ende anderen synen volck, die oen ghevolght wam·en.
Ende van desen dynghen en wost Gri:;ildis noch nyet myt allen,
dan sie haelden sneelliken water van eenre fonteynen, die veer
van oers vader hu es gelegen was, opdat se oer werke geringe
verschickeden en de bruyt oers lantsheren myt anderen oeren
gesellinnen bescouwen mocht. Soe voelt dat sie oren heren
voerghenoemt ghemoetten, die sie grueten myt oeren naemen
ende vraeghden oer woer oer vader were. Sie antworden eertwerthken myt oitmodighen worden: hie weer toe huys. Seghd
on, sprack hie, dat hie tot my coem. Doe die olde man tot
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oen quaem, doe naem hie oen by dee hant ende Ieyden oen
bysyden ende sprack heymelick tot oen: ick weit wal Iannicol
dat du my leeff heffts ende du bekennes my truwe toe wesen
ende dij toe willen toe syn, dat my behaget. Nochtans beger
ick eyn saecke van dy toe weten: off du my dyn dochter yn
een echte vrouwe gheven wils. Die aelde manne van wonder
der ongewoenderliker woerde swegh ten ersten all still, doch
ten leesten antworde hie schemeliken myt weynich woerden,
dat hie anders nyet doen noch laeten en moechte dan syn ghenaeden bogerden, want hie syn her woel', den hie billix ghehoe(r)sam moest wesen. Die here sprack: laet ons alleen yn
eyn buysken gaen, opdat ick der maght daer (du) van sommegen punten vragen mach. Ende also gengen sie yn dat
huysken ende al dat volck bleeff daer buten ende wachten myt
wonder wat oer heer uaer schaefften. Die here vandt die maght
vlitich yn oers vaders dienst ende reyp wyt tot oen ende sprack:
het is dyns vaders wyl ende die myn, dat du myn echte vrouwe
syst, ende meyncl dat dy dat oick behegelick sy. Dan des vraegh
ick dy erst: alst dyt gescheit is als noe terstond ghescheiden
sall, off du oick bereyt bist dynen wyl yn allen punten aen
my tee setten soe dat du yn genen dyngen van mynen wyl
dii en keers, ende allet dat ick myt dy doen wyl sonder enich
weder seggen du daer willich ende bereyt toe byst. Die maget
wort van wonder sere vel'scrickt ende sprack: Ghenedige here,
ick weit dat ick deser groter eren onwerdich byn; dat (lees:
dan) is dyt U wyl, dat gy my arme maghet alsus verkiest, soe
en wyl ick nummermer myt moetwyl noch doen noch oick
dencken, dat tegen uwen wyllen is. Noch gy en sult nummer
konnen ge doen , ende heyt y my oick ter doet gaen, dat ick dat
VOl' ovel nemen wyll. Die heer sprack: des is genoch , ende
brachtse buten VOl' syn volk, ende sprack mit luder stemmen:
dit is myn echte vorouwe, die ick verkoerren heb. Dese holdt
voert meer voer yn lantsvrow; dese eert ende myndt als gy
my leyff hebt ende denckelick doen wylt.
Ende leyt sie haestlick yn oer huysken leyden van syne~
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ionferen, dee oer wt toegen armelike plaggen, ende cleyden sÎe
van hoefft toe voet myt costelen clederen ende anderen menygerley cijrheyden als eenre groter lantsvrouwen toe behoerden,
ende brachten see daer weder wt. Ende Galterus, die edel
prince, trouden see daer voer all dat syn voelck myt eynen
costelen rynck, den hie dar toe had laeten maken, ende leit sie
vuren op eyn wyt pertt tot synre borch myt groter eren ende
vrouden syns volcks ende die brulft begaen.
W ulke bruyt alsoe seer toe nam yn gueden seden ende wysen
genemen woerden dat sie over all lief getaell ende yn eren
ghehaedt woert, soe dat om oers gueden gheruchtes wyl manne
ende wiff wyde ende syde voel menschen queemen sie te seen,
oer zeeden ende wandringe toe merken. Alsus soe was Galterus
die prince yn groten vree de by huyse ende yn groter eren van
buten van allen volk, die dat synre groter wysheit ende voersichticheit toe geven, dat hie soe grote doeehden yn soe daen
armen ionferkyn sehuylende ghemerckt had ende daer om en
boven allen riken edelen ionferen ende vrouwen verkoeren haed ;
want se so wys ende vernuftich was dat sie nyet alleen toe
huys die vrouwelicke saken wysliken en verwarden, dan oiek,
als oer heer nyet by hues en was, dat ganse lant wal reygereden. Die twydrachten des lants ende oneyndrachticheit der rietterseap konde sie soe wysliken ende rechtveerdeliek aff nemen
ende versoennen, dat si alle sachten, sie weer oen van den hemel
herneder gesant. Nyet langh daer nae soe ontfengh se ende
ghebeerde eyn dochter, van wulker vrucht dat ganse lant sick
vervrouden, all hadde sie lever eynen soen gehaet. Doe dat
kynt ghespent was, soe wolde de heer Galterus Grisildis trouwe
besoeken ende nam sie heymelick yn eyn kamer ende sprack
tot oer onder anderen worden aldus:
Griseldis du weeit wal yn wat staet du waleer geweest bist,
ende hiir gecoemen soe bistu van my wal gemynt, dan mynre
ritterscap nyet alsoe sonderlinx, want du noe eyn dochter ghebert heffs, die sie nyet gern voir een vrouwe hebben solden om
onedelheyt dyns gheslechts; hyr om vrede met oen toe hebn
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soe moit ick uae oeren raede doen myt deer dochter als sie
begeren. Soe is myn wyl dat du my daertoe witst volbaert
geven, als du my yn den begynne onser echtscaep gelaefft heeffst.
Toe hant soe sprack Grisildis myt bereden moet onversaecht:
Gy syt onse here ende ick ende myn dochter syn U - doet
myt ons allet dat gy wilt, want ick nyet en beger toe hebben
noch ontfrucht toe verliesen dan U alleen. Dat heb ick soe
yn mynen herten gevest, dat daer nummer wt gecomen en kaen.
Die here woert vrolick van oerre antwoert, dan myt iamerliken
herten scheiden hie van oer ende sande eynen van synen heymelichsten ruteren tot oer des naechts, die overmits des heren
yngevinge alsus tot oer sprak: Vrouwe, nemes voer geen ovel
dat ick gedwongen doe j my is gheiten dat ick dyt kynt nemen
saell, ende dat mitten braeck hie syn wordt, recht off hie die
wrede daet, die hie deer dochter doen soeld, verswyghen woeld,
die moder nyet toe ververen. Doch soe verstoent die moeder
uut synen worden dat men die dochter doeden soeld. Nochtans
en woert sie daervan llyet ontsaet, dan sie nam oer dochter
toe hant ende saech sie en weynich aen ende kusten sie ende
segenden sie myt den hiligen cruce ende gaeff sie den ruter
ende sprack: gaet hyn ende duet dat U myn heer geheiten
heefft, dan eyn dinck beger ick, dat gy sie wylt begraven dat
sie die voegel off die wylden dieren nyet en eten, myn heer
en heb U dan anders ghebaeden. Die ruter die nam dat kynt
van der moeder ende brachte dat tot synen heren ende vertelden on all die woerde, die Grisildis geantwort had. Die heer
woert daer zeer van beweght, dan hie bovael den rueter, dat
hie dat kynt heymelick to Bononyen myt vlyte vuyren soeld
tot synre suster , die daer eynen greven toe echte haed, opdat
sie dat kynt opvoeden ende tucht ende eer leerden, ende nyemant en seeght wes dochter dat wer. Ende die ruter gengh
snelliken ende dede allet dat syn heer gheboit.
Galterus mercten duck synre vrouwen gelaet ende konde
nummer gevinden dat sie sick daer eyns van ontseet, dan sie
bleiff stedelick yn synre leeffden ende synen dienst nae all
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synen wyll, ende vraeghden nyet eens woer oer dochter ghebleven wer. In dessen staet bleiff sie myt oen wal vier iaeren
ende waert noch anderwerff bovanghen myt kynde ende ghebeerden eenen vryschen heerliken soon, daervan sick die vader
myt den gansen lande vervrouden. Wulke soen doe bie nae
twen iaeren gespeent was, doe bekorden die heer anderwerf!
syn vrouwe ende sprack tot oer alsus: Grisildis du heeffs hür
voermals wal ghehort dat myn volck nyet guetlick en naem(n)
onser beyder hilick, sonderlinx doe sie vernemen dat du van
my eyn kynt van my krechs. Dan nye en myshaeghden oen
dat alsoe voel als nu, want du eenen soen ghebert heefs, want
sie segghen als ick stedeliken verneem: als Galterus doet is,
soe saeU Iannicoels neve onse [prince] wesen ende soe edelen
lande sael eyns husmans soen onderdenich syn. Deser woerde
hoer ick degelix mennich, soe dat ick vrucht sie sollen my
noch hiir om over vallen. Opdat ick nu dan myt den coertesten myn mennige segge, soe denck ick oem deen gemeynden
vrede des lands myt desen kynt toe doen. als ick mit deer
dochter gedaen heb. Ende hiir van waern ick dii toe voeren,
opdat dii die swaer meer, off sie dii haestelick an quemen, toe
myn leestich sy. Grisildis sprack ick heb toe voeren gesaecht
ende segghe dat noch dat ick nyet ge willen en kan dan gy
wylt, want ick anders an desen kynderen nyet en heb dan
den arbeit. Gy synt deer ende myns eyn geweldich heer. Y n
uwen ondersaten gebruckt uwes rechts, ende en vraeght nae
mynen voelbaert nyet, want van der tiit ick yn uwen huys traet,
geliker wys ick myn snoede cleden wt toich, soe gaeff ick
oick over mynen wyl, ende uwen wyl, als u cleder, toich ick
an. Rijr om yn allen dyngen wat gy wylt dat wyl ick oick,
ende wyldi oick dat ick den doet liden soeld, ick wer bereit;
noch die doet en is nyet gelick onser liefden.
Galterus verwonderden sick synre vrouwen stedicheit ende
scheiden van oer myt drofficheit ende sande myt haest synen ruter
tot oer, den bie voer gesant hadde. Die quaem ende baet van
oer ghenaede off hie yet hür voertydes, dat oer moylick weer ge-
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daen had off noch doen soeld, ende begerden daer mede den
soen recht off hie myt oen eyn quaede daet dachte toe doenne.
Grisildis stont al onversaeght myt vroliken ghelaeck, ende
nam dat scoen leyflicke kynt, van alre malyck gemynt, ende
segendet myt den hiligen cruce, als sie der dochter gedaen haed,
ende saeght eyn wiel an ende kustent ende gaefft wilchlick
den ruter over, begerende daer mede, dat hie die kleelike lede
des scoenen kyndes woelde bewaren, dat sie die voegel off wilde
deren nyet en eten.
Myt desen geboede genck hie weder tot synen heren, die sick
all meer ende meer des verwonderden, ende haed hie nye geweten die grote lieffde, die sie tot oeren kinderen hadde, hie
moecht gedacht hebn, dat sie dat van wreetheit oers moedes
gedaen had, dan, want sie oeren manne bovpn allen die tot oer
hoerden lyeff haed, soe leit sie allet dat geschen, dat oen toe
willen was. Die heer dede deen soen oick heimelick brengen
toe Bononyen synre suster , daer hie toe voren syn dochter gesant haed.
Dese voer genoemde teyken deer lieffden ende echteliker
trouwen hadden nu wal genoch geweest den heren, dan sommyge sijn van den synne dat sie nyet lichteliken aff en laten,
als sie eyn werke begond hebn, ende willent op dat uytterst
voelherden. Soe dede oick dese prince; hie mercten syn vrouwe
dat sie noch hyrom oer angesicht noch ghelaet nyet anders en
toenden dan toe voren, ende oen yn allen punten myt bereden
moet bedeenstich was toe doen ende toe laten al dat hie woeld ,
gelikerwys sie toe voren syck daer thoe geweest hadde, daer
sie genselick yn bleeff.
Riir en bynnen quaem die mer yn sijn lant, dat Galterus die
heer syn kynder haed laten doden, want men der kynder nyet
en sach ende neymant en wust woar sie bleven weren, daermede die erber lieffgetael prince yn eyn quaet gheruchte quaem
endp heetsch synen voelck waert, die daer mennige woerde op
haed. Nochtans en leet hie noch nyet aeff syn strenicheit voert
toe besueken; want doe syn dochter XII iaer oelt was soe saend
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hie toe Romen recht, om breff toe verwerven ende eyn geruchte
yn den voelck toe maken, of hie oerleff hed van den pawes , dat
hie on roest ende vrede syns lands syn onedel vrouwe verwoerpen ende eyn ander edel toe rechte trouwen mocht. Des men
lichtelick den plumpen voelck des lands onder dat gheberchte
wonachtich wys maken moecht; wulck gerucht doe dat Grisildis vernaem, so ghiest "men wal dat sie daer aff ynwendige
droeffnisse krech, dan, want sie dat vaest yn oeren moet op
gesaett haed toe liden allet dat oer toe queem van oren maenne,
soe bleff sie daer yn vaest ende stede ende verwachten wat hie
myt oer daecht toe doen, deen sie sick selver ende aUet, dat
oer was off wesen mocht, onderdenich gemackt haed.
Die heer voergenoemt sandt toe Bononyen ende leit bidden
synen swager, dat hie tot oen queem ende brachte oen beide
syn kinder , die hie op toe voeden alsus langh gehaelden haed;
ende dat gerucht quaem over all dat landt dat die heer eyn
ionck edel ionfel' voer eyn bl'uyt hebn soeld. Dyt dede al syn
swager, die edel greve van Bononyen, ende bracht oen die
ionfer, die mon bor geworden was, seoen van forme ende koestlick gecijrt, myt oeren bl'oder van seven iaren ende myt eynen
groten edelen ghetoich, als dat yn sulken zaken geboerlick was,
op eynen sekeren dach daer toe besceiden.
Hyr en tusschen Galterus echter toe bekoren sijn husvrowe
soe liet hie sie kommen tot orre merre scemeden voer sijn voelck
ende sprack toet oer: Allsus langh heeft my wael genoecht tot
dynre echtscaep om dynre zeden wijll ende en heb nyet angesien dynen stamme. Dan, want my nyet en teempt, dat eynen
ackerman wal beteemden, soe tedrengen my myne vriende daer
toe ende die pawes gevet daer oick orloeff toe eyn ander edel
echte vrowe toe nemen; ende sie is noe yn den wech ende
saell toe hants hijr wesen, daer om wees staerck van moede
ende wijck deer andere, ende brenge my weder dyn bruytgaven,
ende vaer yn dyns vader huysken geliecks moedes , want dat
geluck der menschen en is nyet ewych, daet vaert ende coempt.
Grisildis antwort guetlick daer op: myn heer, altois heb ick
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geweten dat onder uwer groetmoedieheit ende mynre eleynheit gheen gelijek en weer. Riir om en heb iek my nummer,
ick swygh uwer echtscaep, dan oick uwes dien8tes weerdich
bekant. Goedt weit dat iek yn uwen huys, daer gy my eyn
vrouwe gemaeck hebt, alto es myt gedaneken voer eyn dienstmaeght gehalden heb. Daer om soe dancke iek gode en U van
alle der tijt, dat ick by U yn soe groter eeren geweest byn boven
allen mynen verdiensten, ende byn voert aen bereei ende willich toe gaen yn myns vader huys, ende daer myn leven yn
mynen aelder toe eynden, daer ick dat yn mynre kynsbeit begondt heb, ende sterv6n eyn selighe erwerdige wedewers, die
soe grotes mans husvrou geweist byn. Uwer nyer vrouwen
wijck ick gern, die U myt leeff ende gelucke comen moet, ende
wijl van hiin, daer ick myt genochten vrolick gewoendt
heb, gern, als u dat behaeght, scheiden. Ende, want gy my
heytet u weder toe brengen myn bruytgaven, siet soe treck ick
uut myn cleder ende geve u weder den ringh, daer gy my mede
trouweden. Die andere ringe, cleder ende cleynode, die ick van
u gekregen hebbe, die laet ick yn mynre cameren ; ick byn
naeckt gecoemen wt myns vader huys, naeckt gae ick daer
weder. Doch nae mynen duncken dat nyet wael en teempt, dat
dese buyck, dar die kynder yn gelegen hebn, die gy gewonnen
hebt, bloet ende naeckt schijn voer deen voelck, soe bid ick
u, off u dat behaeght, dat gy voer dat loen mynre ionferscaep,
die ick hiir bracht, doch eyn heemt laet behaelden van u, myn
bloete lief daer mede toe bedecken.
Doe dit hoerde die heer, soe voellen oen die tranen yn syn
ogen, dat hie syck nyet langer onthoelden en konde, ende keerden sijn angesycht om ende sprack myt bevender stemmen: neem
daer dat heemt, ende ghengh mytten van oer all screyende.
Soe toegh sie uut all oer cleder voer oen, ende beheelt an
alleen dat hemet, ende genck soe myt' bloiten hovede barevoest
myt drogen ogen ende eerberre stilheit tot oers vaders huys,
myt gevolge menniges voelcks, die daer screyden ende medeliden mit oer hadden ende oer ongeluck beclaechden.
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Die oelde man oer vader, die den hilick synre dochter altoos
nyet duerachtich toe bliven en dacht, noch nummer des hilix
gehaept en haed, ende oick altois dacht dattet noch soe wael
varen moecht, dat alsoe dane arme bruyt snoede van gebued,
wanueer die grote edel heer van hoemoet verwerpen soeld, soe
haed hie noch oeren gram en roeck, versleten van oelder , toe huys
behalden. Doe hie vernaem dat sie myt oerre stilheit end gerucht des voelcks weder tot oen quaem, soe coempt hie oer
toe gemuet voer den dorpel ende treck oer haestlick boven dat
hemt oer oelde cleder weder aen. Also bleiff sie eyn weynich
dagen myt oeren vader mit gelikes moedes ende wonderlicker
oitmoedicheit, soe dat yn oer geen teyken deer droffnisse en
scheen.
Toe hants daer nae soe gheit dat gerucht over all, dat die
greve van Bononyen myt der bruyt nekende wer; ende des
dages toe voeren sandt Galterus tot Grisildis, die oitmoedelike
weder nae synen geboede tot om quaem ende sprack tot oer:
ick haed gern dat die ionfer, die my morgen salI komen tep
eten, eerliken ontfangen woerden myt mannen ende vrouwen,
die myt oer toe komende syn, ende dat men malc1\: nae synen
behoer myt seden ende woerden eer bewees; dan ick en heb
by huyse deer vrouwen nyet, die daer nut toe sijn. Riir om
all bistu armelick gecleit, nochtans, wantu die zeden ende gewonten ons huses wal wets, soe bevel ik dij, dat du besorgest
dat maelck nae synen behoer ontfangen ende gesatt werde.
Gern sprack sie: allet dat gy begert, dat wyl ick snelliken
doen, noe ende alsoe langh als ick leve.
Nouwe had die heer syn woerde uut, sie en nam den bessem
ende keerden dat huys, sie sat die taeffelen ende maeckten
die bedden, ende die ander dienstrnegede naem sie toe hulpen
ende verschieten alle dyngen nae oerre maecht truweliken.
Des anderen neesten dages q uaem die greve van BOllonien
voergeseit, ende alle dat volck verwonderden syck deer nyer
bruyt eude oers kyntlicken bruders scoende ende zeden, soe dat
somyge sachten dat Galterus die heer wyslike ende guede butinge
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gedaen haedden, want desse bruyt ionger ende edelE'r wer, ende
daer mede oer neve soe schoenen kynt myt oer queem.
Doe alsus die hoeff deer brulloefft yn vrouden was, doe was
oick all tegenwoerdich Grisildis, die van oer bruyt verhevinge
ende oerre verscovinge nyet drovich noch yn oere gelaet eyns
ontsatt en was, noch van oeren snoeden clederen enige scheemdt
en haed j dan myt genochliken angesicht gengh sie deer bruyt
toe genlOit ende sprack: wylkoem sy myn genedige vrouwe.
Daernae doe sie die ander geste, die myt oer quaemen, myt
vroliken angesicht ende myt wonderliken zueten woerden ontfenge ende die taeffelen maelck nae syne behoer myt groter
voersichticheit voer saetten, soe dat oick all die vremde geste
syck des verwonderden, wen der armer maeght yn soe snoeden
clederen alsulke edele tuchten ende zeden q uemen.
Doe Griseldis alflus alle dyngen vlitelick ende eerlicken verschicten ende oick nyet op en hoerde die bruyt ende opr neesten
mennygerleye wijs hoechlick toe loven, doe sach Galterus, die
doe ter tafIelen satt, Grisildis an, ende sprack voer alle dat
volck tot oer, recht off hie myt oer buerten off schersten: wat
duneket dij van deser mynre bruyt? Duneket dij nyet dat sie
scoen ende erber is? Sie antworden: ya sie, verwaer. Oerre gelick yn scoenden ende erbaerheit en kan men nyet gevynden
ende gy en moghet myt anderre engeen als myt deser soe
roestigen , seligen leven hebben, als ick van herten beger ende
haep. Sunderlinx doch soe begeer ick eyn punte van yu, dat
gy deser soe haerde nyet wesen en wylt, als deer andere, ende
oer alsoe daen zaken nyet voer leggen en wylt, want nae den
dat sie ionck ende cleynlick is ende yn welden op gevoedt is,
soe gisse ick dat sie des nyet geliden en konde.
Doe Galterus, dese prince, Grisildis als us mennygerleye op
dat uterst bekoert haed ende hie sie vant yn alre ghehoersamheit syns willen bereyt, truwe, stantachtich, doe en konde
hie syck nyt lenger onthoelden ende sprack j myn lyeff utverkoren Grisildis, langh ende genoech heb ick op dat uterst bekoert ende gepruefft dyn gehoersamheit ende truwe. lek ver-
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mode dat des ghelyck nye gescheyn en is onder den hemelschen
troen, soe dat ye man syn echte vrouwe 1), die daer van schemelike sick vervrouden, als een die van eenen swaren droem ontsprinck, dick sprekende tot oer: Du hyst alleen myne echte
vrouwe; anders neymant en heb ick nye ghehaed noch hebben
en saell. Ende dese ionfer, die du meynst myn bruyt toe syn ,
dat is dyn dochter, ende dyt kynt, dat men ment oer neve toe
weRen, dat is dyn soen. Die men geloefft yn ghescheiden tyden
verloren toe wesen, die heffstu nu toe samen weder ontfangen.
Hijr om soe wete all die goen, die anders gewent hebn, my
alsus yn deser zaken om myn vrouwe toe bezoeken, niet om
myu kynder toe doden, bewesen hebn.
Doe dese woerde ende mennyge deer geliick Grisildis hoerde,
soe voel sie vol na€' von vrouden uter oer selve ende van liefden, danendich soe omveyngh sie mit vroliken tranen beyde
oer kynder ende kusten sie stedelick voer oeren moenden. Die
edeljonferen ende vrouwen, die daer om stoenden, ende alle die
dyt hoerden ende sagen, die grepen !'Iie eerwertliken myt haest
ende vrouden, ende togen oer weder uut die armen snoden
clederen, ende ciirden sie weder hoichliken, als sie voer gewontlick was gecijrt toe wesen ende eynre lantsvrouwen toe
beteempt. Die vroude, die doe dar was over all den hoeff,
die was merre dan die yn der irster brulofft ye geweest haed.
Ende van der tijt leeffden sie mennych iaer toe samen yn
groten vreden ende leyffden. Oick soe nam Galterus Grisildis
vader den oelden manne yn sinen huys yn groter eeren, deu
hie alsus langh yn synen armen huysken gelaten haed, op
dat hie oen yn synen opsaett aen deer dochter nyet hynderlick
en weer.

1) HIer moet na vrouwe een stuk z\În uitgelaten, dat ongeveer het volgende bevatte BOC óeBoeM. Nac deBen woerden omkelsde ke ayn vrOl>we etc. vgl het latiJn·
Nee aulJ eoelo alzql,em eBse pllto, 'Jut tanta comugalls amoNS e:cpenmcnta pereepcrlt

Slmul kaee dwcns, ekaram eonlugcm !aeto swpore perfusam, ct velut
turówo e:cperreetam. cupidis ulnl8 amplecMur.
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Syn dochter bestae(n)den hie oick groetlicken ende leyt synen
soen eyll eerfgenaem syllre heerlicheit nae synen dode.

Dese historie is overgesat ynter vermanen die vrouwen tot
verduldicheit, die nae mynen duncken naw toe volgen en steit,
als Grisildis daer yn geproeft't ende bovonden is i oft' oick toe
verwecken alle die go en , die sie lesen oft' horen, toe volgen
deser vrouwen oitmodicheit, ghehoersamheit, verduldicheit ende
deer trouwen voelherdicheit, opdat sie Goede, den ewygen hemelschen heren, die trouwe bewysen, daer dese vrouw{' oeren tytliken eertschen heren bewesen heefft. W ulke overste heer, die
almechtige got, duyck syn uutverkoren vreynt bekoert ende
mennigerley lyden toe sendt, see toe oeffenen ende to proven.
Nyet dat hie deer nyet en kent, die hie all bekande, eer hie
sie scoep 7 dan op dat hie ons onse crancheit myt apenbaren
tey kenen geeff toe kennen, ende wy daer weyck mede wart
van onsen sunden, onse verdienst overmits oeffenisse gemeert
woerde. Als sunte Jacob seght: Selich is die maen, die becoringe lydt, want als hie geproefft is, soe saell hie ontfangen die
croen des levens, die Got synen lieft'hebberen gelaefft heeft't I).
Hyr om voerder dese histori op enen geistliken ayne ytswat
toe brengen, soe mach men by desen voorgenoemden tytlicken
heren verstaen den allmechtigen Gotssoen, die eyn heer is alre
heren, ende by Griseldis die menschlicke natuyr, die schoen
was, ende nae den gebeld Godes gescapen was i dan overmits
mysdaet Adams des ersten vaders arm ghewoerden is, ende beroeftt des cleds deer onsterfllickheit ende onnoselheit, ende dat
snode cleit der eerffsunden angetogen heft't, ende der sterflicheit.
Dan dese overste her, die soen Gods, heft't die menschlike
natuyr soe lyff gehaedt, dat hie sie eyn bruyt verkoer nae mennyge hevige begerten syns raeds als deer propheten ende hilligen vaderen, woer van hie oick toe voren gesproken haed doer
1) Tot dusverre
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den prophet Osee: Ick sael dy my verkeysen voer eyn brut
yn trouwen; dese trouwe ghescheyden yn deer cameren des
ionferliken lichams Marien.
Die hilige geest was als die preyster, die die echtscaep daer
bestedichden, ende die soen Gods was die brughom , als voer
geruyt is, waervan oick David spreckt yn den salter: als ayn
brugom is hie wt ghegaen van synre slaepcameren. W ulke
troulike lyeffd hevet soe groet geweest dat hie daer um wtgegaen is wt den schoet syns vaders yn dese ellendige werlt, ende
heefft om oerre mynne wyl wal x:xxiü iaer lanck yn mennichvoldigen arbeit ende liden gedient, sie toe verIosen van den
snoeden clede der eerft'sunde ende deer steerflickheit, ende toe
cyren myt den clede deer onsteerfRickheit, ende alsoe groetlick
verhoechden, dat sie nyet alleen en woerde eyn gesillinne deer
engelen, dan oick syn eerft'genaem yn synen ewygen ryck.
Dese sel ve brughom Jhesus de de oick synre bruyt toe leve
eyn hoechtidelicke maelttyt, daer hie die aelre coestelste spise
ende dranck gaeft' !'.ynen vreynden, als syns selves lichams ende
bluyt, in gelikennisse des broets ende wyns; ende toe vervrouwen syn geist soe sloech hie daer die haerp syns gotliken
monts, ende dede oen eyn schoen lieflick sermoen, ende gaeft'
oen mennyge zueten troestliken leren; ende om meer toe vervrowen syn gesten, soe stont hie op ende nae gelikenisse
eyns spoelmans vyel hie neder oitmoedeliken op sine knyen
voer den voeten synre iongeren , die hie woysch ende droeghden; daer nae doe die weerscap gedaen was, doe stont hie
op, om lyefde synre bruyt, toe dans endé genck myt oem
spacieren bis yn den gaerden by den berch van Oliveten, ende
driewerff daer neder vallende op die eerde, dede hie soe hevige
spronge, dat hie daer sweten water ende bloet, ende gengh driewerft' om, doe hie drewerff tot synen jongeren gengh ende
vandt sie slaeppende.
Oick om deer groter mynnen, die hie tot synre bruyt haed,
der menschliker naturen, soe ontfenck bie Judaskussen utermaten gern. In wulken kussen, als men leest eynre ynniger
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personen apenbaert, dat herte dyns brugoms soe grote lieffte
voelden, dat hie Judas siel gern yn eyn bruyt hadde ontfangen,
off hie daer gewaren rou had gehaed.
Merckt nu vort, woe dese grote heer ende mynnentlike brugom om die mynne synre bruyt ontfangen is, ende getoefft, ende
begaefft iEs van synen maegen, ondersaten ende vryenden, daer
hie van geboren was, des heer hie was, ende die hie soe rechte
leyff hadde, doe sie oen thoe ge moet quemen royt fackelen ende
lanternen, myt kusen ende swerden, ende wat gaven sie oen
offerden, doe sie oen voer den richteren, nae mennige valschen
getugen togen oen gegeven, yn syn gebenedide scoen ansicht
lesterliker spuwen ende sloeghen , ende oick haelslaeche geven
ende over all syn lijff iamerlike geisselden.
Dese selve gebenedide heer ende brugom lyet sick oick cijren om die
mynne synre bruyt, doe hie soe duyck syn cledinge verwandelden. Noe toich hie an en wyt cleit, noe eyn purper cleit, noe
synen degelixen roeck ende ontfenck oiek op synen hoeffde
eenen rosencraens gecijret myt roden roesen syns rosenvaerwen
bluets. Ten lesten doe _hie van rechter mynne om synre bruyt
op den bede des cruces wort gelaecht, daer reeckten hie uut
syn armen overmits twen haerden nagelen syn bruyt toe omvangen, ende leit oick syn voeten daer vesten, by oer toe bliven.
Syn hovet nyghden hie sie toe kussen ende sangh daer aen,
oif laes, eyn guten mynentliken canteleyn van seven vuten
(hs. muten) korten versen , syn bruyt daer mede toe leren ende yn
synre lieifden toe ontfangen. W ulke canteleen alsus begynt:
Vader vergeeft oen, want sie en weten nyet wat sie doen.
Bie nam oich etick ende gall voer syn slaepdranck.
Nae allen desen voergenoemden teyken deer mynnen soe apenden hie oick syn hert synre bruyt, daer yn toe gaen, doe hie
den slaep der liefden myt oer naem an den cruce, doe syn
gebenedide syde die ritter oploeck myt eynen sper. Ende des
morgens vro, doe hie weder op verstont van den slaep des dots ,
doe gaeff hie synre bruyt, deer menschliker naturen, eyn alre
costeIste moergengave , die vieerley was j als: des lichams claer3
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heit, onledicheyt, snelheit ende subtylheit, welke gloriose gaven
de selige menschen yn der lester opvorstentenisse oick hebn
sollen yn oeren licham, behfl.1ver die glorioser gaven oerre sielen.
Vort is toe weten, dat geliker wys Grisildis van oeren tytliken heren ontfengh eyn dochter, eenen soen ende dat tytlike
erve synre heerlicheit, die sie all nae synen wyll overgaeff ende
daer op vertegh, als voer geruert is yn deer hystorien, soe
hevet oick, geestlicke toe verstaen, dat menschlicke gheslechte
van den oversten heren sonderlix drie principael dyngen ontfangen , als: dat licham, dat men versteet by deer dochter, ende
die geest off die ziel, die men versteet by den soen, ende dese
werlt, om dat menschlike geslechte ghescapen, wulke werlt
men versteet voel' dat tytlike erve.
Dese drie saen eyn ygelike bruyt ons heren die gelovige ziel
om synre lieffden eyn ygelick nae synen staet overgeven, oerre
quaeder genoechten ende begenen toe sterven. Van der genochten des lichams seeght sunte Pauwel alsus: Die Xristus
toe hoeren, die hebn oer vleysch gecruyst myt den sunden
ende quader begerten. Van deer genoechten off liefften der
werlt spreckt oick sunte Pouwel: my is die werlt gecruyst
ende ick der werlt. Dat is toe verstaen, dat eyn guet mensch
syn wanderinge versa te , dat hie op deer werlt ere ende guet
eyntlick off nyet op oen en acht, als op eenen, die sick ter
werlt nyet en geefft.
Onse geest san oick sterven om die mynne ons brugoms yn
synen handen ende willen, al onsen geest ende ghehoersamheit yn oen toe setten ende onse leven nae onsen exempel toe
schicken. Als oick sunte Pouwel seeght: lck byn an den cruce
geweest mit Xristus; ick leve, meer nu leeff ick nyet, dan
Xristus levet yn my. Dat is toe verstaen: ick leef yn deer naturen; dan ick en leeff nyet nae myns selffs wyllen, dan Xristus
leefft in my, yn wes willen ick mynen wyllen gans ghegeven
heb ende my daer schicken wyl nae all mynen vlyt, alse ick
alrebeste vermach. W ulke gelovige ziell als eyn bruyt Xristi
yn deser oitmoedicheit, ghehoersamheit, verduldicheit ende trouwen
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voelhert bist ten eynde toe, die wyl hie yn der lester opverstentenisse hoechlike weder cyren ende cleden mit deer ewyger
claerheit lives ende zielen, ende myt oer eyn hoechtidelike bruloefft halden voer all synen ondersaeten; dat syn alle koren der
engelen ende hilligen yn deen ewygen leven. Des ons allen
gunnen moet die Vader, die Soen ende die hillige Geest.
AMEN.
BIJLAGE.

HISTORIE-LIED.
Hoe de markgrave van Sulucen trouwde eene arme schamele
Boerendogter , die vyftien Jaren in zeer groote elende ende
droefheid en mizerie gestadig en verduldig overbrogte, dat'er geen man met zyn vrouw moghen
leven, als hy met den armen schamelen
GRISELLA
zyn wyven deede.
Genomen uit het boek van Johannes Bocatius.
t' Amsterdam, by Barent Koene, Boekdrukker, op de Lindegragt 1771.

H i s tor i e 1i e d van d e ver d u 1d i ge G r i e s elIa.
Zangswijze gesteld.
vois: Van de Graaf van Romen.
1.
Aenhoord zonder vermijden, groot jammer word bedied,
Wat in verleden tijden in ltalien is geschied;
Hoe dat daer een markgrave , tot zijner" Huisvrouwen nam,
Een schamel dogter en slave, die veel droefheid overquam.
2.
Verstandig van verstande was dezen Heer bequaem,
Een prince van den lande, Goutier was zyne naem.
Hij bereide hem daerneven te trouwen een huisvrouw fi.in,
Omdat daer na zijn leven, erfgenamen zijn.

* De

cursieve letters staan niet in den druk
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3.
Toen sprak Goutier getrouwe: is dat u begeeren al
Zoo wil ik nemen een vrouwe, die mij believen zal,
Zij is dan arm of rijke, na mijnen zin geree.
Zijn Heeren algelijke waren daermee te vree.
4.
Trouwt vrij na u begeeren, 't zij laeg of hoog vermaerd,
Wij zullen ze ook be-eeren, als of gy 't zelver waerd,
En ook in eeren houwen, al waer 't een koningin.
Dus nam Goutier een vrouwe, al na zijn eigen zin.
5.
Als nou den grave trouwden, 't gebeurde met geduld,
Dat hij een dochter trouwde, alzoo gij hooren zult.
Grizella zij geheeten, van een zoo schamelen stam,
Die den grave hoog gezeten. tot zijn Huisvrouwe nam.
6.
In 't dorp niet ver van danne woonder 1 éen huysman ydoon,
Een arm schamel manne. die had een dogter schoon.
Van overgroot armoede, zoo wast met hem gesteld.
Dat zijn Dogter gink hoeden de schapen door het veld.
7.

Dees arme schamel deeren, die stond in zijn behaag;
Met kwaa gelapte kleeren zoo ging zij alle daag.
De markgraaf se er beminde de schamel dogter vroet,
Al was zij van jongs kinde in armoe opgevoet.
8.
Om zijn bruyd te vereeren, zoude hij maken vrij
Veel kosteliJk'e kleeren , van sammath en van sey;
Ketenen, ringen schoonen, seer kostelijk van gout ,
Sijn Bruyd daar mede kroonen, als hij ze halen zou. 2
9.
Als alle ding van noden ter bruy10ft was bereyt,
So heeft den graaf ontboden dat al zijn overheid,
Sijn Heelen al 3 te mnJen, Juffrouwen, maagden waart,
Men sou zijn Bruyd inhalen, met wagens, ros en paart.
I

I n den druk woondeg

• zou Oorspronkelijk zeker galde: solde.
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10.
Goutier met al zijn heeren is getrokken op de reys
Sijn Bruyd met grooter eeren te brengen in zijn paleys.
Sij verlangden algemeene
algElmeene te zien deeze landsvrouw ,
Want niemand wist ter deegen wie de Bruyd wesen sou.

11.
Als zij kwamen gerene in 't dorp zonder geschil
Voor 4 een schamel huysken kleene zoo hiel den grave stil.
GriselIa die kwam daere, zy had gehaald een gank
Schoon water, dat is klaere, haar daagelijkse drank.

12.
Hij vraagde zonder mentie: waar is u vader confuys;
Sij antwoorde met reverentie: mijn vader is hier in huys.
Gaat roept sonder vertreeken uwen vader 5 geree,
lck moet hem noodig spreeken, dat zij zeer haastig dee.
13.
Als den vader zonder wye 6 kwam uyt den huys valjant,
Den grave riep aan een zije en nam hem by der hand,
Toen sprak Goutier verheven: mijn vriend, wat aegt gij nouw,
Wilt gij mij u dogter geven tot myn egte Huysvrouw?

14.
Den arme man verleggen, die stont daar ongeblaamt,
Och laas, wist niet te zeggen, zoo zeer was hij beschaamt,
hij sprak met vergrouwen : genaad mijn edele Heer,
En hii
Sou 'k u mijn dogter onthouwen, neemt gij ze maar in eer.
15.
Den Graaf na zijn intentie sprak: brengt mij dog daarbij,
lck slll
Bill in u presentie vraagen, of 't haar wille zij.
Grisella sag dees Heere met haar vader komen daar,
Sij schaamde haar zoo seere; den Gl'aaf die sprak tot haar:

16.
't Belieft u vader gepresen dat gij zult mijn Huysvrouw zijn,
Salt uwen wil ook wesen? daar op berichten mijn,
Ofte ik u, lief verheven, trout voor mijn Huysvrouw saan,
Ofte gij mij al u leeven sout wezen onderdaan.
~
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17.
Gij sult tote geene tye op mij wesen vergromt
Maar altoos even blye, wat u ook overkomt,
Dat gij tot geen termijne sult zijn op mijn verstoort;
Stelt uwen wil in mijne als een goe vrouw behoort.
18.
Sij sprak: genadige Heere! ik dat niet weerdig ben
Te komen tot suIker eere; maar is dit uwen zin
Mijn genadige Heer verheven, zoo gedenket immernigt
Dat ik u al mijn leven sal geven een kwaad gezigt.
19.
Ik sal mijn Heer verheven als een goe vrouwe ziet 7
Gehoorzaam zijn mijn lpven I'n doen dat gij gebied
Om de vriendschap te verwerven. Dat mij mag komen aan
Al soud gij mij doen sterven, ik sal 't in dank ontfaan.
20.
So waar ik een vrouw misdaedig, deed ik mijn man verseer ;
Gehoorzaamheid gestaE'dlg, dat is der vrouwen eer.
Hij sprak tot al zijn heeren ende Jonkvrouwen fijn:
Siet deese schamel deeren sal mijn Huysvrouwe zijn.

21.
Sijn Heeren met 'l"'erlangen, zij traden van den paart,
Hebben de bruyd ontfangen aldaar in grooter waart;
Haer schamel kleed're din ne , die men daer ras uitdeed;
Gelijk eener Gravinne, soo werd zij daar gekleet.
22.
Een goede ring besnede stak hij aan haar hand, daar
Trouwde hij ze ook mede, in presentie van haar vaar.
Den armen man eersamen bewaart de slegte kleer,
Hij dogt of zij weer kwamen, 't is geen vrouw voor sulken heer.
23.
GriselIa sat op een wagen, boven de vrouwen geeerd,
Maar laas noyt droever dagen en waren voor haar bescheert.
Met zijn Juffrouws en Heeren zoo heeft hij ongeroert 8
GriselIa met grooter eeren op zijn paleys gevoert.
• ziet, past vgl Ben. Mhd. Wbo III 1122, 1125, 1128 i. v. ziullen en jezlullen.
• ongeroert, lees omgevoert P
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24.
Daar gink den Grave trouwen GriselIa zijn vrouwe bloot;
Van hem en zijn landsvrouwen was daar een blijdschap groot.
Maar GnseUa verheven, als de bruyloft was volent ,
Nooyt vrou en mogt beleven sulk jammer en elent.

25.
Grisella vol eerbaarhede(n) was seer bemind aldaar,
Sij maakte altijd vrede daar twist of tweedragt waar.
Den grave se er verheugde met deese jonkvrouw blij,
Het gantsche land verheugde, soo liefgetal was zij.
26.

Wat droefheid ofte lijden, dat haar mogt komen an •
Sij was altijd even blUde al tegen haren man.
Op't lest WOl den zij zware, de goede vrouw bekwaam,
Een dogter gmg zij baren, den Grave seer aangenaam.
27.
De Grave zonder toeven kwam eens tot zijnder vrouw,
Hij woude ga.tn beproeven hoe zij haar houden zou.
Hij sprak met onverstande' vrouw wat heb ik aanveert,
Al mijn Heeren van den lande 1 0 die zijn door u onteert.

28.
Sij wiIlent niet toe laten dat u kinders erfgenaam zijn,
Gij zijt te schamel van staten, seggen zij tegens mijn:
Dus maakt dan geen geschilIe ; wilt gij houde vriendschap koen
SOO moet Ik mijnen wille met dit jongen kindeken doen.

J J,

29.
Soude 'k uwen wil onthouden, mijn Edele Heere koen?
Gij meugt altijd met den ouden 13 dat u believe doen.
Om geenderhande saken, wat in u behaegen staat,
Ik sal geen ongenugte maken, sprak zij met een blij gelaat.

30.
Van 't seggen zijner vrouwe hij seer verwondert waar;
Sijn kamerling getrouwe en dIe sond hij tot haer:
Neemt dat kind zonder mijden, en maakt een groot getier
Of gij 't wou den hals afsnijden, en brenget mij dan hier.
• dl' aan
10 dr de landen
11 In .wilt g\J houden vriendschap koen" is koen
J' ouden 1 houden.
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31.
Den kamerling vrijmoedig kwam in de kamer rat
Daer Grisella mismoedig met haar kindeken sat.
Hij sprak zonder beraden: genadIge vrouwe koen,
Vergeeft mij dees misdaden, die ik u hier sal doen.

32.
Geeft my nu zonder mijden dat jonge kindeken teer;
Ik sal 't den bals &.fsnijden door bedwang van mijnen Heer.
Daar toe ben ik geboden van al zijn edellien
Dat kindeken te dooden dat zij 't zouden aenzien.
33.
GriselIa van dit gerugte waq alom te doen kwaat 13
Sij weende nog versugten, maar toonde een blij gelaat;
Sij kusten zoo meenig werven dat kleene kindeken zoet;
Og mogt ik voor u sterven, sprak zij, mijn jonge bloet!
34.
Sij gaf hem 't kindeken teere, als zij 't wel hebben gerieft:
Nu brengt dat uwen Heere, Hij doe (dier mee) dat hem belieft.
De knegt zonder verleggen tot zijnen Heer voorseyt
Hij had genoeg te seggen van der vrouwen gehoorsaamheyd.

35.
Den grave verstond de reeden van haar gedrag(t) valjant,
Hij deder dat kindeken kleden en sant heymelick nyt 't land
Tot zijn silster getrouwe, de gravinne van Born eerbaar
Dat zij dat kinde zou hou we , alsof 't ha,er eyge waar.
36.
Alzoo beproefde hij zijn vrouw met moede straf,
Nogtaus ddt vrouwken blij hem geen zuur gezigt en gaf,
Maar inwendige smerte heeft zij van binnen geproeft,
Want haer moederlijk herte was totterdood bedroeft.

37.
De vrouw met een H versaagden van alle lijden saan
Of tegen niemand klaagden zij over haren man.
Maer even staedig hlije gedienstig hoe langs hoe meer
Liet zij tot allen tije haer man in grooter eer.
• 3
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38.

Toen werd zij weder zware, de goede vrouw ydoon;
Toen men ~e daer zag baren een schoone jonge soon,
Den Graaf als den verstoorden sprak tot zijn vrouw vermaert:
Ik sal 't al doen vermoorden wat gij ter wereld baert.
39.

Ik bid u, sprak de vrouwe, mijn genadigste heere, zwijgt,
'k Sal God bidden voor jouwe dat gij beter zinnen krijgt.
Ik en dit kindeken bloode wij hooren u eygen nu,
Gij meugt mijn ook doen dooden, mijn heer, believet u.
40.

Door al dat land was daere blijdschap en vreugde schoon
Dat de Gravin gelegen waer van eenen jongen zoon.
Goutier al Bonder falen zont weer zijn knegt gedwee
Om dat kmdeken te halen als hij het andere dee.
41.

De knegt sprak mee versnooden : geeft mij u zoon geree,
Ik moet het ook gaan dooden, als ik dat andere dee.
Sij gaft hem in zijn armen: doet dat mijn man gebied,
Maar 'k hoop 't sal hem ontfermen, als hij dat kindeke ziet.

42.
Goutier in korten stonden heeft ook dat kindeke mee
Tot zijner suster gesonden, als hij dat andere dee;
Maar het was al verlooren zijn boos op3tel, l '
Hij konde niet verstoren de verduldige Grisel.
43.

De graaf begost te praten tot al zijn heeren trou
Dat hij ze wou verlatt>n en trouwen een andere vrouw;
Want van den Paus van Romen had hij geworven klaar,
Dat heeft GriselIa vernomen, dat al patientig waar. 1.
44.

Goutier zont met verstrengen aen zijn suster ydoon
Zij zou zijn dogter brengen, met zijnen jongen Boon,
lhe zij wel veertien jare had opgehouden fijn.
Van dese (dogter) gink de maere, dat zijn huysvrouw zou zijn.
u
de versificatie IS hier fout door Uitlating.
1. Deze twee regels zijn waarschlJnl\Jk eene verkortmg vao meerdere. doch zoo dat de zin onduidehJk uitgedrukt lij,
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45.
Goutier die sprak seer felle tot zijn huysvrouw subyt:
Siet vrouw, gij weetet welle, hoe gij hier gekomen zijt,
Siet hier des Paus plaekaete: t word mijn bevolen stijf,
Dat ik u moet verlaten en trouwen een ander wijf.
46.
Stel vrij III uwen zinne te vertrekken ongerooft 17,
Daer komt een jong gravin ne , daer ben Ik aen verlooft;
Trekt uyt u sehoone kleeren , u kostelijk gewaed,
Gij moet wederom keeren in uwen armen staet.

'17.
Haest u en maeckt u rede, dat gij van hier geraeht 1',
En draegt ook geen meer mede dan gij hIer hebt gebracht.
Ten is hier geen eostuyme, twee vrouwen in een paleys;
Gij moet de plaetse ruymen, want zij is op de reys.
48.
Gnsella hoord men spreken: al zit ik in dit bedrijf,
Ik heb mij 1l00yt geleken om weerdig te zijn u wijf;
Uw hooge staat gewisse en mijn armoedt verseyt
En heeft geen gelijkenis se tegen u edelheid.
49.

Tot deser eer en trouwe, sprak zij en weende zeer,
Heb ik geweest u vrouwe; dus dank ik u mijn Heer
Der hoogheid en der eere, die gij mij bewesen had;
Ik wil gaen weder keeren in mijnen armen staet.
50.
De nieuwe bruyd verheven wil ik ruymen de stad,
De heerlijkheId overgeven, die ik vijftien jaar heb gehad;
Naakt ben ik gekomen sane, uyt mijn ouders huys gebrogt;
Naekt sal ik wederom gane; ik heb hier niet gebrogt.

51.
GriselIa verduidelijke trok uyt haer sehoone kleer(e),
Haar juweelen kostelijke, en die gaf zij hem weer.
Die rmg daer gij mee 19 troude, sprak zij met groot geween,
Mijn kostelijkheId van goude, het leyd daer al bijeen.
17 ongcrooft? oorspr
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52.

Maer ik bid u, heer getrouwe, dat gij mij zonder gekiJf,
Dit hemdeken aen laet houwen, te bedecken mijn naekte lijf.
Toen zoo sprak haere manne: wel aen maekt u voort heen ••
En houd dat hembt dan ane. Des bedankte zij hem seer.
53.

Wast niet een groot elende, met den blooten hooft confuys
En barvoets in haer hemde zond hij ze weder thuys.
Haer schamele vader, och armen, zijn dogter hij aenenam,
't Mocht een steenen hert erbermen, zo deerlijk zij daer quam.
54.
Desen armen oude manne bragt haar qua kledere voort,
En die trok zij weer anne, verhavent en verschoort.
Sij dienden met neerstigheden haren vader vermaert,
Als zij te vooren deden, want zij had hem lief en waert.
55.
Binnen seer korte tijden alzo quam daer te land
Den graaf van Borne rijden met zijn vronwe triumphant,
Met de twee kinders verheven, dat daer te land dEI lien
En hadden van al haer leven zoo schoonen stoet gesien.

56.
Sij seyden d'een die mogt er wel zijn een koningin fier,
Maar twas voorwaer de dogter van Grisella en Goutier.
Goutier heeft zonder verbloden Grisel zijn huysvrouw weer
Op zijn paleys ontboden met haer gescheurde kleer.
57.
Goutier sprak tot Grisellen: gij moet nu blijven hier;
Helpt alle ding bestellen, gij weet dog mijn manier.
Gij meugt niet van hier gane, zoo lank ik bruyloft hou;
't Goud, silver gaed te slaene , dat beveel ik aen jou.
58.
Tot uwen dienst, mijn Heere, sprak zij tot baren Graaf,
Sal ik u ook bedIenen als een alme schamel slaaf.
Potten, kannen en vlooten maekten zij reyn en klaer;
GoutJer de tl'anen scbooten over zijn wangen daer.
,. I voort heer, vgl. "Mhdw.
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59.

Als nu omtrent de noen en de maeltijd was op 't best,
Veel Heeren en Baroenen waren aldaer ter feest
Jonge dogters veelderhande, Juffrouwen I Edellien,
Bij hadden daer te lande nooyt zulke vreugde gesien.
I

60.

Daer sat ten selven tijde den markgraaf devijn
Met zijn dogter aen zijn zijde, die men heet de bruyd te zijn.
Hij deede zonder verlangen Grisella, zijn vrouw gedwee I
Eenen gouden kop te brengen, dat zij zeer haastig dee.
61.
GriselIa , wat dunkt 11 hiere van mijner bruyd sprak hij;
Is zij niet schoon en fiere, geneug'lijk daer bij?
Ja zij is schoon en fiere, sprak zij met blij gelaet,
God wilse voorsPQet geeve in haar houwelijke staat..
I

62.
Maer handelt dog wat sagter, splak zij, dat bid ik jou,
Met dees Edele dochter, als met u andere vrouw.
Bij is nog ionk van jaren, proper en teer van lee,
Sij en sout niet kunnen verdragen, als u ander vrouwe dee.
63.
Goutier, door groot ontfermen I trat van de tafel trouw;
Hij nam daer in zijn ermen GriselIa zijn huysvrouw;
Mijn waerde vrouw verheven, sprak hij vol alder eer I
Willet mij dog vergeven, dat ik u dus temteer.
64.
'k Sal 11 niet meer bedroeven, al heb ik II dus ben out I
Ik deet om te beproeven I hoe dat ge u houden sout;
Siet hier dees bruyd devijne • J , mijn alderhefste vroet,
Dats u dogter en de mijne, die mijn suster heeft gevoet.
65.

En dees jongeling schoone, sprak den Graaf devijn,
Dat is ook uwen soone, dien gij meend dood te zijn.
Haar herte wil schier bewelven van blijdschap. zoo men zag,
800 dat zij van haer zelven langen tijd ter aerden l~.
• 1
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66.

Den Graaf. als een bemmde, sprak met een groot geroer:
Siet hier, mijn lieve kinders, dit iA u eigen moer.
De goede vrouw, och arme, sij nam seer vriendelijk
Haer kinders in de arme, van vreugd weende's gelYk.
67.
Haer schamel klederen dunne men daer seer ras nitdeet;
Gelijk als een gravin ne wierd zij daar weer gekleet.
Dus heeft hij met verlangen, met·· grooter weerdigheid
Grisella weer ontfangen, ge toont zijn vriendelijkheid.
68.
Men hield de brnyloft weder met grooter vreugde ras,
De blijdschap was veel meerder dan zij te voore was.
Den Graaf seer vriendelijke heeft haer schamel vader vereert
Al zijn leven seer rijke gehoud·· en groote weert.
69.
Ik geloof dat men geen vrouwe ter wereld vinden mogt,
Die meer dro~fheid en rouwe in haer houwelijk overbrogt
Als deese vrouwe deeden.

Na alle groot ellent

Hebben zij pijs en vreden, haer leven zoo geent.
EYNDE.

•• dr niet

• 3

lees gehouden m

THOMAS ASSELIJN.
I.
De Asselijn's of liever Asselin's, zooals de naam eigenlijk gespeld wordt, waren Fransche protestanten. De naam komt
reeds voor in 1566, toen Jean Asselin te Loudun gedoopt
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werd 1). Andere Asselin's woonden te Dieppe, waar o. a. Antoine A. in 1704 stierf 2). In de 17de eeuwen het begin der
18de zijn vele leden der familie waarschijnlijk om den godsdienst uitgeweken naar Engeland 3) en naar ons vaderland,
waar zij zich te Amsterdam hebben neergezet. Den 24sten Januari 1652 kocht de bekende schilder Jan Asseliin, te Dieppe
geboren, het poorterrecht van Amsterdam 4). Den 15 den Juni
1675 werd daar het huwelijk ingeteekend van Abram Asselijn
van Dieppe, den 7den Januari 1696 van Catlina Asseliin van
Dieppe, den 19den Februari 1719 van David Asselijn van Dieppe 5).
Ook Thomas Asselijn zag te Dieppe het levenslicht in 1618
of 1619 6). Waarschiinliik zijn zijne ouders, toen Thomas nog
zeer jong was, naar Nederland Ultgeweken, misschien in 162] ,
toen de Hugenoten in de noordelijke provindes van Frankrijk
werden ontwapend, terwijl de koning zich gereed maakte hen
in het zuiden, waar zij sterker waren, aan te tasten. Vele
Fransche protestanten verlieten toen hun vaderland 7), en daar
Asselijn reeds op zijn twintigste jaar als Hollandsch dichter
wordt genoemd, ligt het vermoeden voor de hand, dat zijne
ouders zich onder die uitgewekenen bevonden. Thomas Asselijn
IS een Nederlander geworden in merg en been; in zijne gedich1) Vgl Eugène et Emile Haag, La France protestante, 2!ème édttinn pu6Me sous
les ausptces de la 80Clété de r Ilistoire du protestantl81lUl françau et sous la dlrectinn
de M Herm Bordzer. Tome l. ParM htbratrze Sandoz et FuchlJacMr 1877. blz. 413
2) T. a p. blz. 414.
3) Tap
4) Vgl. Dr P. Scheltema, Redevoering over het leven en de verdzensten van Rembrand van R'tJn. .. Amsterdam, 1853, blz 69.
5) Deze mededeelingen UIt de kerk-mteekenregisters dank ik aan de welWIllendheid
van den heer J G. Frederlks te Amsterdam
6) In Maart 1644 werd • Thomas AssellJn van Diepe" op 25 Jarlgen leeftIJd m
huwelIJk ingeteekend te Amsterdam De maire van Dwppe, dle zoo vnendehJk IS
geweest op mijn verzoek nasporingen naar zljne doopakte te laten doen, meldde mIJ,
dat deze Dlet is gevonden Doch het arch16f van slechts ééne der twee katholieke
parochien, waarin ZICh ook doopakten van .rébgionnaires" bevmden, lS ouder dan
1618, het andere begint met 1628. terWIJl de reglsters waarm alleen protestanten
werden ingeschreven, eerst van 1623 dagteekenen.
7) Vgl. Histmre de l'édlt de Nantes
U, Delft, 1693, blz 357.
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ten en voorredenen heb ik evenmin eene toespeling gevonden
op zijne Fransche afkomst als in de vele pamfletten, die tegen
hem zijn gericht. Daarentegen blijkt uit zijne geschriften, dat
hij zijn nieuw vaderland in alle opzichten liefhad. Of zijne ouders
in Frankrijk tot den meer gegoeden stand hebben behoord,
doch door hunne uitwijking waren achteruitgegaan, of zich altijd in een zeer nederigen kring hebben bewogen, zeker is het,
dat zij aan de opvoeding van Thomas niet veel ten koste konden leggen. Want in 1644 was Thomas Asselijn boekbinder
en woonde in de Oude-Zijds-Armsteeg te Amsterdam; zijne
ouders waren toen gestorven 1).
Reeds in 1639 schijnt hij als dichter eenigen naam te hebben gehad, want Tengnagel noemt onder eene menigte Amsterdamsche poëten ook »Aslijn" 2). Misschien had hij een
paar erotische gedichtjes geschreven. In een handschriftje 3), dat
zeker afgeschreven is uit verschillende bloemlezingen en naar
afzonderlijk uitgekomen versjes, komen eenige gedichtjes voor,
die mij toeschijnen tot deze periode te behooren. Het is niet
onmogelijk, dat een paar dezer gedichten in verband staan met
zijn huwelijk, hij trad nl. 24 April 1644 in den echt met
Lijsbet Reijers, eene vrouw die dertien jaar ouder was dan hij 4).
Uit dit huwelijk zijn geene kinderen voortgesproten.
In 1645 dichtte Asselijn onder het pseudoniem Nylessa
naar aanleiding der veroordeeling van Laud de Klaghte over

1) Zie de inteekening van z~n hnwelijk.
2) M. G Tengnagels Amsterdamsche LIndebladen. Gaudia post tantos oriuntur
tanta dolares Ghedruckt tn 't .Taer AmlO 1639
3) Dit MS., getIteld T. AsselIJn, Mcngeldwltten, Brullojts- en Mlnnedzchten,
LVlcgedzchten. 40 blz. 8°, IS In de bibliotheek der Lmdsche MaatschapPIJ van Neder!
Lt>tterk (Catal I Handschr, n° 380) Drie bladzijden zIJn met eene andere hand
geschreven dan het overIge en schIJnen mi] toe geene verzen van AsselIJn te bevatten
4) Kerk-Inteeken·RegJster, 26 Maart 1644
Thomas Asselyn van Dtepe Boekebznder wOO1zt 0 Z Armsteeg oud 25 geen ouders
hebbende en LyslJet Rel/ers van Cockengen oud 38 .Taren woont zn de Warmoesstraat
Deze mededeeling dank ik aan den heer J G J)'rederiks Het huwelIJk van Assel\Jn
werd 24 April in de Walenkerk voltrokken
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't onbehoorlyck oordeel ter Doodt, glteveldt tegens den Erzbisschop
van Cantelbergh 1).
In 1646 volgde een lofdicht op het tweede deel van .Jacob
van Eyk's der Fluyten Lusthof 2) en in 1649 een lijkdicht op
den hervormden predikant Rudolphus Petri 3). Het sneuvelen
van Van Galen in 1653 gaf onzen dichter twee verzen in de pen: Op
de doodt van den dapperen Zee-Held Jan van Galen, Amiraal
in de Middel-landtsclte Zee en Lykstaatsi over den Ed. dapperen
Zeeheld, en Heer Joan van Galen, Amiraal in de Middellandtsche Zee. Gehouden tot Amsterdam, op den 11. December 1653 4).
Iu datzelfde jaar trad Asselijn nog bij eene andere gelegenheid als dichter op, nl. bij het St. Lucas-feest, dat 20 October op den St. .Joris Doelen werd gevierd. Eenige »Schilders, Poëten en Liefhebbers der dicht- en schilderkunste" , ongeveer honderd in getal, hielden daar een maaltijd. De zaal
1) Vgl J Menlman, Catalogus '/Jan de Praetaten, Pamfletten, enz, na 2725
Het gedicht werd weer afgedruckt in de In 1646 verschenen ])er Poeten Vcgtschool
bestaende zn dwersche Paepsche Rvmen, en hare Antwoorden Soa van Engelandt ,
Schotlandt , het Croonen '/Jan den Paus, het onthalsen van den Bu.chop '/Jan Gat/tel·
bergk, 0,18 oack van het ajl}/anden der Nleuwe·Kerck, en va'l ket ghenoemde Won·
derwerck der Redzghe.Stede t'Amsterdam Van ket Heljhqhe Avondtmael eknatz, en
ket teeeken des a(va 18 , en nock dwerscke andere (vgl. Meulman, n° 2757)
2) Aan den Ed .Tr Ja"ob van Ezk: Op het deftzg uitbeelden valt zIJn Flunen
Lusthof Het vers werd weer afgedrukt In de Bloemkrans van versehezden gedieRten
])oor eemge Liefhebbers der Poez!J bIJ een verzamelt. Tot Amsterdam BV Louwys
Splllcbout. Anno 1659, blz 667. Vgl over der Fluyten Lusthof een opstel van den
heer J. H W Unger in Oud· Holland Nieuwe BIJdragen voor de Gesckzedenzs der
Nederlandseke Kunst, Letterkunde, N Ijverkezd enz, (mder redactie van Mr A D
de Vries Az. en Mr N. de Roever. 18t6 Jaarg Amsterdam, Gebr Binger 1882, blz
100, 108, vlgg
3) Het volgende werkJe zag In 1649 het hcht. ])e vIJf voornaamste Ly"·klackten,
gedaen op het droevzgk afsterven van
])0 Rudolpkus Petrz, Eerste ])Ienaer zn·
de Gkem Ckr, tot Am8t. '" den Reere ontslapen, op den 4 Juny L649
])oor
R Gcldorpzus, .T, J. V W, A. Bornzus , T A8sel!Jn, J. R V Koeverden Amst,
o Stzekter (vgl P. A TIeie, Bzblzotheek van Nederlandseke pamfletten, n° 3539)
Petri was in 1612 predikant te Amsterdam geworden (vgl Wagenaar , Amsterdam,
VII, blz 485)
4) Belde gedichten werden opgenomen in Klwo8 !.raam, vol versckezden gedicMen
V'Eerste Opening
Gedrukt te Leeuwarden, Ey Hendrik RlnlJus. 1656, blz. 319
en a21
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was feestelijk versierd en toen Vondel, die op het feest genoodigd was, verscheen, werd hij door één der feestgenooten,
als Apollo gekleed, ontvangen met een gedicht. De groote
dichter was de held van het feest; hij werd aan het hoofd van
de tafel geplaatst, een vers te zijner eer werd voorgedragen
en een lauwerkrans hem op het hoofd geplaatst. De genoodigden werden toegesproken met een vers, terwijl een ander
vers diende om bij deze gelegenheid gezongen te worden. Bet
was de vereeniging van Apelles en Apollo, zooals Asselijn, die
al de genoemde gedichten gemaakt had, het uitdrukte I).
Waarschijnlijk behoorden de feestvil.lrenden tot het St Lucasgilde , behalve enkelen, als Vondel, genoodigd om aan het
feest meer luister bij te zetten. Zeker kon Asselijn in zijne
hoedanigheid van boekbinder aan dit feest van het St. Lucasgilde
deelnemen 2), waarbij de schilders de hoofdrol vervulden.
Het volgende jaar werd het feest herhaald, maar nu op 21
October. Vermoedelijk hadden eenige feestvierders van het vorige jaar besloten eene vereeniging van kunstenaars op te richten; het initiatief daartoe werd genomen door M. Kretzer, B.
van der Eist 3), N. van Beidt Stockade en J. Meures. Voor
1) Vgl over het feest Brandt, Leven van Vondel, uitgegeven door VerwIJs, blz.
74 en 76, en Broederschap der 8childerkulzst, tngcwydt door schtlders, beeldthouwers
En des Zelfs begunstzgers, Op den 21 van Wynmaent 1654, op St.•10rz8 Doelen,
zn .Amsterdam t'.Acmstel-dam, Voor Jacob Pznkel, enz. .Anno 1664, blz 26, vlgg.
Eemge der versJes, door AssellJn voor deze gelegenheid gedIcht, zIJn ook afgefrukt
in Klwos Kraam, J. blz. 196, en In Hollantsche Parnas, of verscltelde gedzchten,
GerlJmt door J Wcsterbaen, J v Vondel, J Vos, G. Brandt, R .Anslo, en andere
voornaamste Dzchters onzer eeuwe Door T van Domselaar verzamelt. t' .A1II8terdam ,
By Jacob LescailJe, enz, 1660, I, blz 33 -36.
2) Tot dit gIlde behoorden, althans van 1621-1662, .Schllders, Vercopers van
Glasemaeckers, Borduyrwerkers ende 1 Vercopers van dIen, Boekebinders ende Vercopers van dIen, Beeltsnyders, Plaet ende figuirsnyders, Tapitsierwerckers, Compassemakers, Glaywerckers, Coffermaeckers. mItsgaders alle andere, die haer metter penseel, borstel ofte metter verve generen" (Vgl Dr P. L. Scheltema in het .Archzef
voor Nederlandsche Kunstgesrhzedenzs
lnjeengebracltt door Fr. D. O. Obreen.
lIl, Rotterdam, 1880-81, blz. 108 en 109)
3) C. Kramm, Geschzedents van de beeldende kunsten in de Nederlanden, - Hol.
landsclle en Belgz8che sckool - van den vroegaten tot op onzen tijd. ./msterdam,
40
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dit feest dichtte Asselijn zijn Broederschap der Schilderkunst,
eene samenspraak tusschen Pallas, Apollo en Mercurius, welke
laatste natuurlijk de hooge beschermers der jeugdige vereeniging
vertegenwoordigt. Of Vondel, die een sonnet op het genootschap maakte, ook bij dit feest van 1654 tegenwoordig was,
is niet met zekerheid bekend 1).
Ook hier trad dus Asselijn, die toch als dichter nog weinig
naam had gemaakt, eenigszins officieel als poëet op, terwijl
bijv. Jan Vos, die zeker lid van de vereeniging was, er in zijn
Strydt tusschen de Doodt en Natuur, of Zeege der Schilderkunst 2)
slechts op zinspeelt 3). Ik vermoed, dat de verwantschap van
onzen dichter met den schilder Jan Asselijn, bijgenaamd Krab1864, 1, blz 29, maakt de opmerkmg, dat rut moet zIJn of B van der Helst of
P van der EIst
1) De feesten van 1653 en 1654 zIJn dikwIJls met elkander verward Brandt, de
oud.te getUige, neemt het Jaar 1653 aan als den datum der oprlchtmg van de vereemgmg en de eerbewlJzmgen aan Vondel, Wagenaar (.J.msterdam, V, blz 214)
noemt 1654. van Lennep, die eerst 1654 als het JPar had gesteld, verandert dat later
(Vondel, VI, blz 376, Noot). maar drukt toch (blz 378) een vers af van Lucas
Meyer Lauwerkrans, den lwoftpoeet .Toost van den Vondel den 20 October 1654 op
het hooft gezet, waarm of de datum of het Jaar fout IS
2) Door Jan Vos 1lfet eeTtige Byschriften, door de zelve. t'Amsterdam, EZ) Jacob
hescaÛle, enz 1654
3) Op blz. 18 zegt Natuur tot de Kunst
"Tk ZIe, mun kmdt, Ik zIe de tlJdt te moedt,
Dat m het Noordt, bespoelt van zoute golven,
Een stadt zal flJzen Uit een VIsschers hut,
Al lelt haar grondvest nu in veen gedolven,
Die u zal strekken tot een starke stut·
Want mit dat Amsterdam (dus zal ze heeten)
De gaffel zwaaIen zal van alle zeen,
Zal 't grimmelen van Scmlders en Poeeten .
Deez' zullen in dIt hooft der watersteên,
E en broederschap, door Kretsers raadt, opreohten,
Om u op 't Jaargety ten dIenst te staan
Briezé zal, tot sleraadt, festonnen vlechten
Van speel- en bou- en wapentuigh, en blaan
Van lauwren offeren op uw altaaren
Zoo wordt uw faam behoedt voor ondergang
Apollo zal hIer met Apellcs paaren,
De DIchtkunst met haar Doohter Maatgezang."
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betje, die misschien een broeder van hem was en zich sedert
1652 te Amsterdam ophield I), hem in de vereeniging zulk eene
rol heeft doen spelen.
In 1654 zag Asselijn's B'!'oede'!'scltap de'!' Schilde'!'kurlSt het
licht, eerst afzonderlijk ll) en later verrijkt met zijne verzen van
het vorige jaar. Hieraan was nog toegevoegd eene opdracht
aan Maerseveen, die zich zeker aan deze vereeniging van kunstenaars gelegen had laten liggen, en het sonnet van Vondel 3).
De vereeniging zelve is, zooals onder kunstenaars nog al eens geschiedt, zeer spoedig door" wangunst en eigen baat" te niet gegaan').
Toch is het te verwonderen, dat wij bij de Amsterdamsche dichters van dien tijd er zoo weinig toespelingen op aantreffen.
In het najaar van 1655 verloor Asseliin zijne vrouw 5); uit
de aanteekening van het begrafenisboek blijkt, dat hij toen
in de Goudbloemstraat woonde. Lang schijnt hij niet over haar
getreurd te hebben, wa at nog geen jaar daarna, nl. 1 October 1656, hertrouwde hij met Janneke van Westerhof6) , een
meisje van achttien jaar, dus ongeveer twintig jaar jonger
dan hij. Hij woonde tuen op de Rozegracht en was karmo1) Vgl, over hem J. Immerzeel , IJe levens en werken der Hollandsc!te en Vlaam·
sche kunstsch,lders, heeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, Mn !tet he,qin der vijf
t'8nde eeuw tot heden Amsterdam, 1842, I, blz 15, 16, en vooral ook Beschnjving
der scnlldenjen van het R'tjksmuseum te Amsterdam, met n~torische aanteekenlngen
en faCSImIle's der naamteekens
'~ Gravenhage, 1880, blz. 25.
2) Volgens eene sehrifteluke aanteekemng in een exemplaar der meer bekende uitgave, kwam de Broeder8cnap der SchIlderkunst (blz 7-24 der andere UItgave) in
foho UIt bU Paulus Mattbys in de Stoofsteeg te Amsterdam
3) ZIe boven den volledigen titel De Broederschap IS ook afgedrukt in de Hollantsche Parnas, blz 14, vlgg
4) Zie A Roubraken, IJe groote schouhurgh der Nederlant8cne lconst8cnllders en
8childuressen IJen tweeden drlllc .
" Gravenhage, 1753, blz 329
5) Zu werd 2 October in de NIeuwe Kerk begraven
6) Puy-Inteeken-Register op 13 September 1656:
Thomas A88elgn van IJzepe Oarmosynverver Wed' van Lysheth Reyers, woont op
de Rosegraft tmde .Tanncke van We8terMf van A out 18 Jaer geasst met LodeWf!lc
van Westernof kaer vader 111 de Bergstraat
Mededeeling van den heer J. G Frederiks.
Ret huwelIJk werd 1 October op het stadhuis voltrokken.

52
zijnverver. Deze verandering van ambacht, van boekbinder tot
karmozijllverver, is zeker vreemd.
In 1657 schreef Asselijn behalve het vers Uytvaart van den
Heer Jakob van Kampen, Heer flan Ranbroek, vermaart Bouwmeester en Schilder, Tot Amersvoort, den 22 September, in
't jaar 1657 I), een treurspel, getiteld Den grooten Kurieen,
of Spaanschen bergsman 2). Het stuk was opgedragen aan Cornelis de Vlaming van Outshoom en werd den 24sten September 1657 voor het eerst opgevoerd 3). Het is zeer kinderachtig
ineengezet; de taal is ruw. Dr. Lodewijk Meijer beweerde later,
dat het stuk uit het Spaansch was vertaald, maar deze beschuldiging schijnt mij toe ongegrond te zijn; de stukken toch der
Spaansche school zijn gewoonlijk van veel ingewikkelder intrige
dan Asselijn's treurspel. Het heeft een tijd lang op het repertoire gestaan 4) en werd in 1669 herdrukt 5).
In 1659 gaf onze dichter naar aanleiding der Zweedsche nederlaag een gedicht van nog al langen adem, Sweetse Lucifer,
of vervallen staatzucht 6) getiteld. Dat hij thans zijn naam gevestigd had, blijkt wel hieruit, dat verzen van zijne hand in
verschillende bloemlezingen werden opgenomen,nl. in Klioos Kraam
(1654) 7), in de Bloemkrans wn verscheiden gedichten (1659) 8),
en in de Hollantsche Parnas (1660) 9).
1) Vgl Hollantscltc Parnas, blz 419
2) Trcurspel Door T. Assc/Vn. t'Amsterdam, ]Jy .'acob Lescmlie, enz. 1657, 4°
3) Vgl. C N. Wybrands, Hct Amsterdamsclte toaneel van 1617-1772, blz 261.
4) 0 a werd het den 7dell October 1658 gespeeld (vgl Wybrands, in Het Ncderla"dsclt Tooneel Kromek cn Ontlek 2de J-aargang, 1873, blz 271)
5) Den twecdcn Druk, overZien en vcrbeetert tAmst, by JacolJ Lescazijc, enz, 1669 8°
t\) Zie HollalJlsclte Parnas, blz 190.
7) Boven reeds opgenoemd
8) Behalve het bovengenoemde lofdicht op der Fluyten Lust-hof is hierin, op blz
666, het volgende puntdicht opgenomen, dat beWlJst, hoe AssehJn dacht over het
drIJven der predikanten
Op dc Scltzldwacht voor 't Stadhuzs tot Amsterdam
Wat wil die SchIldwacht daar gewapend voor den Raad?
Dat is om dat de Kerk zoo dIcht bij 't Raadhuis staat
9) Hierin worden behalve de reeds genoemde verzen op blz. 311 nog twaalf puntdichten van AsseliJn aangetroffen.
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Il.
In 1656 troffen wij Asselijn als karmoz~nverver aan. De
lakenververij, die lang in verval was geweest, begon in dezen
tijd weer eenigszins tot bloei te komen, zoodat er zelfs in 1665
een gilde van laken ververs werd opgericht 1). De meeste karmozijnververijen waren op de Bloemgracht 2) en in 1671 vinden wij Asselijn daar dan ook wonen 3). Het is te hopen, dat
onze dichter van de herleving dezer industrie partij heeft weten
te trekken, want zijne tweede vrouw schonk hem verscheidene
kinderen 4). Misschien iR het aan die vermeerdering van zijn
gezin toe te schrijven, dat hij in geene jaren iets in het licht
gaf en eerst in 1668 weer als dichter optrad. In het begin
van dat jaar kwam zijn treurspel Op- en ondM'gang van Mos
AnjeZZo, of Napelsclze Beroerte uit '). In dit stuk zijn de gebeurtenissen van den opstand tot den dood van Mas Aniello (7 -16
Juli 1647) opeengehoopt, terwijl de historische volgorde niet
altijd in acht is genomen. Asselijn schijnt de stof voor zijn
treurspel geput te hebben uit een werk, dat Lambert van den
Bos uit het ltaliaansch had vertaald, en waarvan de titel (althans van den 3den druk, dien ik heb kunnen raadplegen) luidt:

1) Vgl Wagenaar , Amsterdam, IX, blz. 97. In de gtldeboeken der Zwart-, Blauwcu Karmoz\Jnververs wordt AssehJn's naam niet gevonden Maar in 1671 wordt hU
m pamfletten steeds u verver" genoemd.
2) Vgl Wagenaar, t a p , blz 98
3) 21 MeI 1671 werd in de Westerkerk begraven een ukint van Thomas Asselyn
op de Blomgraft "
4) In de doopregIsters der remonstrantsche kerk werden, onder b\Jvoegmg, dat de
doop aan hUlS had plaats gehad, mgeschreven. 26 Sept 1658 Johannes, 17 Jan 1660
LodewlJk, 24 Febr 1662 Johannes, 28 Febr 1666 Josina, 18 AprIl lG69 Jannetje,
22 Sept 1673 Marselis en 6 Juli 1675 Johannes Daar hieronder drie z\Jn, dIe
Johannes heeten, is het waarscb\Jnl\Jk, dat de twee oudsten van dIen naam Jong zIJn
gestorven
5) (voorgevallen tn 't jaar 1647,) Treurspel; Door T. A. Gespeelt op d'Amsferdamsche Schouwburgh t'Amsterdam By Jacob LescatlJB, enz. 1668.
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De Napelse Be'1'oe'1'te, Ve'1'oo'1'zaakt doo'1' Mas' Aniello, Met sijn
Wonde'1'lyke op en onde'1'gang I). Dit werk was in 1652 voor
het eerst verschenen lI), terwijl in 1657 een tweede druk volgde 3).
Behalve de overeenkomst van titel van het geschiedkundige
werk met het treurspel pleiten verscheidene kleine bijzonderheden, die in beide werken worden aangetroffen, voor deze meening. Dit alles in het breede uit te meten zou te lang ophouden,
doch enkele punten van overeenkomst zal ik hier aanstippen.
Men vergelijke bijv. het gesprek van Mas Aniello met den
bandiet Perrone 4), de maatregelen door dezen genomen, toen
hij de volkspartij wilde verraden 5), het opschrift bij het afgehouwen hoofd van Caraffa 6), het afscheid, dat de aartsbisschop
Caffarelli van Mas Aniello neemt 7), de behandeling, die deze
een ridder uit Aversa doet ondergaan 8), enz. Er zijn echter
ook tal van afwijkingen, want Asselijn stoorde zich in zijne
treurspelen er weinig aan, of hij de historische waarheid geweld
aandeed.
Evenals De groote Kurken is de Ma8-Anjello een spektakelstuk. Behalve dat men op het tooneel een grooten brand ziet,
worden telkens afgehouwen hoofden op staken geplaatst vert.oond, en een jongen met een bebloed slagersmes, waarmede
hij juist een edelman het hoofd heeft afgesneden, wordt op de
handen der oproerlingen binnengedragen. Evenals Jan Vos
wilde A.sselijn niet alleen de hoorders maar ook de kijkers wat
voor hun geld geven. Het stuk viel zeer in den smaak j reeds
1) Vermeerdert met de Beroerte van Amsterdam Met ltcgMter en deft-'1Ie kopcre
Platen verCUIrt. t',A,msterdam, B!J Wdlem Lansvelt, enz 1702, 3 din
2) Vgl J van Abkoude, Naamregister van de bekendste en meest 3ngcbru.kllijnde
1788, I, blz 75.
llederduztache boeken
3) Vgl Mr J I. van Doornmck, B.óhot1teek van Nederlandsche anony1tlen en
pseudonymen. n° 542.

4)
5)
6)
7)
8)

Àssel\Jn, blz.
Assel~n, blz
Asselbn, blz
Asselbn, blz
Asselbn, blz.

1-3, van den Bos, I, blz. 13.
50, van den Bos, blz 88, 89
60, van den Bos, blz 93.
72, 73; van den Bos, blz 155.
73, van den Bos, blz 156.

55
het volgende jaar werd het herdrukt I) en beleefde daarna nog
drie uitgaven 2).
De opdracht van het treurspel aan J oan van Vlooswijk,
secretaris van Amsterdam, is om twee redenen merkwaardig.
Vooreerst verzekert de schrijver, dat het zijn doel niet is door
zijn treurspel oproer te preek en. »Dat wy, Achtbaare Heere,
dit ten Tooneele hebben gevoerdt, en is niet om de gemoederen des volks te verrukken tot zoodanige driften als wy U. E.
A. alhier vertoonen j maar in tegendeel om de zelve veel vaster noch te doen ankkeren in het herte van deze hooghloffelijke
Regeringe". Want nergens worden de staatsbelangen zoo behartigd als in Nederland, dat aan naburen en bondgenooten een
voorbeeld van regeereu geeft. Wat maakt onzen staat» berugt ?
haar maght; en waar uyt ontstaat haare macht? uyt d'ordentlijke schikkinge, in 't heffen der gemeene middelen: hoe werden die besteet ? niet op dat zich ieder hier door zou verrijken,
(gelijk wy in ons Treurspel U. E. A, vertoonen, welke door
een geregte wraak, over bet uytputten der arme Gemeente,
zijn omgekomen;) maar tot voorstant, en bevorderinge der gegemeene zaaken; en tot scbrik van die gene, welken den geterghden Leeuw mogten komen te ringelooren", enz.
Was reeds bij de opvoering van zijn treurspel de beschuldiging tegen Asselijn ingebracht, dat hij tot oproer aanzette?
In elk geval geschiedde dat later. In Pels' Geb,'uik en Misbruik des Tooneels (1681) lezen wij 3):
)·Ook zouden veele uit Maz' Anjéllo wel besluiten,
Als óf 't een stóf was, om den onderdaan tót muiten
Te bréngen, én te meêr, omdat het wierdt vertoond
Voor de eerste maal, zo ah (én 't was nóg geen gewoont')
Het honderdpenning géld in Holland wierd gehéven".
1) ])en tweeden ])ruk, van vele mt8s1agen gezuvvert t' Amsterdam, bU .Tacob Lescazlje, enz 1669
2) T Amsterdam, Gedrukt lJy Mwkiel de Groot, enz 1675
Tot Amsterdaln, EU Gysbert de Groot, enz 1685
Tot Amsterdam, RU de Wed van Gy8bert de Groot, enz. 1701.
3) ])e ])erde ])ruk naauwkeung verbeterd. 1718, blz. 19.
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In 1667 was er nl. besloten het volgende jaar in Holland
den honderdsten penning te heffen in twee termijnen 1); tegen
dezen maatregel heet dan het stuk van Asselijn gericht te zijn.
Verder bevat de opdracht ee.p.e aansporing om eigen werk
en geene vertaalde stukken op het tooneel te brengen. »Ik
offer bem (nI. AnjeUo) U. E. A. dan gants armelijk, en veragt,
doch in een vry kleet, van geen Spanjaardt, noch Fransman
ontleent, noch omswachtelt met Poëetsche droomen; maar alleen naar de waarheyt der zaaken. Wy hebben hier door een
spoor trachten te maaken voor onze kunst-genooten: want willen wy dat onze vaarzen geroemdt zullen werden, en onze
Schouwburgh doorlugtigh werdt, laat ons dan niet sweeten om
door 't overzetten van uytheemse Tooneelspeelen beroemdt te
werden, schoon gy haar van veel gebreeken zuyvert, of de zelve
zoekt te polijsten met cieraat van woorden; ghy en kunt u
dezelve doch niet toe eygenen, wat blokt ghy dan? De Schilderkunst gebiedt den genen, die zich in de zelfde kunst wil
oeffenen, gedurigh het leven te volgen: door copieeren en kunt
gy niet opklimmen om vermaardt te werden; alzoo het zelve,
zoo veel herssens , noch begrijp niet van nooden heeft. Laat
ons dan tragten eygen vindinge voort te brengen, en toegang
neemen tot de Historien, en op alle voorvallen onze bedenkingen laaten gaan. Wat zoude ons verhindren, dat wy niet zoo
wel als de Spaanse, Franse en Engelse zoude konnen voortbrengen zoodanige gedachten, gelijk ons dagelijks van haar op
onze Schouburgh werden vertoont? Wy zijn hier dan in
voorgegaan, wie my volgt, kan mijn gebreeken mijden, en
verbeteren het gene, 't welk volgens de gemeene noch mach
deurgaan".
Asselijn wil dus twee dingen. Vooreerst pleit hij voor het
historische treurspel in verband met een zeker realisme in de
kunst; »de waarheyt der zaaken" staat bovenaan en evenals
de schilder moet ook de dichter steeds acht slaan op het leven
1) Vgl. Aitzema, XIII, blz. 187.
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zelf en zelf opmerken in plaats van anderen na te praten. En
hiermede in verband staat de tweede eisch van den schrijver,
dat men eigen w6rk moet leveren in plaats van vreemde stukken te vertalen. Niet zonder eenigen eigenwaan, alsof hij
in de laatste jaren de eenige was geweest, die oorspronkelijke werken voor het tooneel had geschreven, plaatst Asselijn
zich aan het hoofd eener beweging tegen alle vertaald tooneelwerk.
Een protest hiertegen zou niet uitblijven, al liet het dan ook
oen poos op zich wachten 1). Ongeveer in dezen tijd valt de
oprichting van het genootschap Nil volentibus arduum, waarvan de leden zich in de eerste plaats ten doel stelden om tegen
de regenten van den schouwburg te velde te trekken en zich
er verder op toelegden om naar het Fransch bewerkte stukken op ons tooneel te brengen. De stukken van schrijvers,
die op een goeden voet stonden met de regenten, werden
nagerijmd en gecritiseerd en handig werd er gebruik gemaakt
vau het wapen der polemiek. Doch het is niet mijn plan
hier de geschiedenis van dien geheelen strijd weer op te rakelen 2); slechts wat op Asselijn betrekking heeft, moet worden
vermeld.
Aanleiding tot den strijd tusschen de leden van de bent en
Asselijn was het uitgeven en weer op het tooneel brengen van
het treurspel De Griekse Antigone 3) door de schouwburgregenten. Aan dit stuk, dat zij bij hun gewonen drukker hadden
uitgegeven en op den schouwburg hadden laten verkoopen, was
een VOOf- en nabericht toegevoegd j het eerste is van 1 Oc-

1) De opdracht van het treurspel 18 onderteekend 20 Febr 1668
2) Vgl IR b\)zonderheden hierover Dr A J Kronenberg , Het kunstg8n()(}tsckap
Nzl roZentdJUS Arduum, Dev8'lZter, 1875, blz 83, vlgg. en Dr. J te Winkel, BladZlJden uzt de gesckzedenzs der Nederlandschil Letterkunde Haarlem, 1881, blz.
111-129
3) Trenrspel p'"toont op ti Amsterdamscke Schouwburg Met een raar- en NalJenekt tegen de Dzcktku7I8tzge Onderzoekers t' Amsterdam, BU Jacoo Leacailje, enz.,
1670.
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tober 1670 gedateerd en onderteekend N. N., het tweede met
de letters E. B. 1. S. K. A. Terwijl in het voorbericht gesproken wordt van »een Poëetische Inquizitie, ofte een slaafachtige
onderzoeking der kunst", aan de heeren wordt verweten, dat
zij het genootschap hebben opgericht om zich te wreken over
geleden »smaatheidt", en de meening wordt uitgesproken, dat
zij ten gevolge van hunne drukke studies niet vrij zijn van
»frenesie ofte raazende dulligheyt", de toon in het nabericht
is vooral niet beleefder. Ook hier worden zij als» Windbrekers" en menschen, die »den Hopman Roemer" spelen, duchtig
à faire genomen en wordt een vers van Antonides en Lodewijk
Meijer's Verloofde Koningsbruidt op dezelfde wijze aangevallen
als de leden der bent gewoon waren de stukken hunner tegenstanders onder handen te nemen.
Men liet dit niet op zich zitten. Nog in hetzelfde jaar gaf
het genootschap een werkje uit, dat tot titel had: Antwoordt
Op h~t Voor- en Nabericht, Bg de Antigone gevoegt Door N. iV.
en E. B. L S. K. A. Neevens een Dichtkunstig Onderzoek op lwt
Tooneelspel zonder Tooneelspel, dat op de Schouwburg vertoont
wordt 1), en onderteekend was met den naam van het genootschap. Achter het eerste stukje had Meijer eene Verdeediging
van de Aangetogene Plaat8en Uyt de VerlooJäe Koningsbruidt
gevoegd. De leden van Nil meenden, dat Asselijn, die bevriend was met de regenten van den schouwburg, de schrijver
was van het voor- en nabericht der Antigone, en hun aanval wordt
voornamelijk tegen hem gericht, hoewel zijn naam niet genoemd
wordt. In het eerste stukje zeggen de bentgenooten, dat »die
geleerde Heer" ten onrechte zijn eigen naam niet onder zijn
stuk heeft geplaatst, doch zij willen hem de eer geven, die
hem toekomt, "te meêr, dewijl hy het verdient heeft door zijn
oopenhartige bekentenisse, dat de Speel('n, die heedendaags op
de Schouwburg vertoont werden, hoewel meesten deel van zijn
beste Vrinden gemaakt, by de onze het op ver na niet mogh1) t'Am8t~rdam, Dg Adnaan van Gaal/beelc, enz, 1670
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ten ophaalen; en dat hy zelve, die andersins geen kleen Meester in de Dichtkunst is, gelyk uit twee van zijn Tooneelspeelen
wonderlijk wel blijkt, ongeveinst bekent heeft veel van ons
geleert te hebben; en dat hy in een Treurspel, nu by hem onder
handen zijnde, plaats en tijdt waargenoomen, en de Tooneelen
in een Bedrijf aan malkanderen gebonden heeft, dat hy nooit
geweeten had, als van ons; hoewel wy dit laatste zonder zijn
eygene bekentenisse uit zijn werken van te vooren wel hadden
kunnen zien. Ook zeide hy, dat hy wel zien kon, dat wy
de zaak met te groot een vinnigheid dreeven". Op die wijze
gaat het geheele stuk door; volgens hen is Asselijn het eigenlijk met hen eens, maar om de schouwburgregenten en »heedtlndaagsche Spellemaakers" te believeJl is in zijn werk een en
auder ingeslopen »zijner geleerdtheidt, en kennisse in de Dichtkunst onwaardig"; hij, »die zo dikwils getoout heeft, hoe ervaaren hy in onze Nederduitsche taal, en de eigenschappen
der zelve was, zoude zo groffelijk teegen de orde en Letterkunstige Samenstellinge der woorden niet gezondigt hebben,

indien het licht van zijn verstandt door de wolk van een ongerechtige zaak niet verdonkert was geweest". Zij wilden Plautus en Terentms niet aanhalen, daar zij wel wisten, »dat die
Heer, uit de Natuur met een algemeene weetenschap begaaft,
een byzondere afkeer had van alle uitheemsche spraaken, en
geleerdtheidt daar uit gehaalt". Zij verbazen er zich niet over,
»dat die Heer geduurig roept om eige vindingen, wijl hy, niet
meêr, als zyn Moeders taal, kennende, en de andere, na 't loffelijke voorbeeldt van Jan Vos, verachtende, al lang verzwooren heeft iets anders, als eige vindingen, voor den dagh te
brengen". Alsof het niet moeilijker was een slecht getimmerd
huis sterk en sierlijk tevens te maken dan een nieuw huis te
bouwen. Is er eerst sprake geweest van »de snorrende vaerzen
in de mondt van een Visscher en de Appelwiiven van Napels",
later heet het, dat de schrijver liever »met het tijtelbladt van
een grooten Kurieen, als met een zeegel van het een of ander
Hoogeschool behangen zouw willen zijn". De leden van Nil
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zouden, zoolang het college der schouwburgregenten niet geheel gezuiverd was, daarin geen zitting willen nemen, maar
zij »twijffelen niet, of men zal hem, aanmerkende zijn bequaamheidt en grooten yver om de Schouwburg by haar oude en loffelijke gewoonte te helpen handthaaven, eerlang verheffen tot
dien Hoogen trap van eere, daar hy zo lang een tijdt na gedoelt heeft." En om de kroon op dit alles te zetten wordt
Asselijn een paar keeren door HY aangeduid.
Lodewijk Meijer's Verdeediging heeft niet dien ironischen toon
maal' is heftiger en meer op den man af, zonder echter den
naam van den tegenstander uitdrukkelijk te noemen. De schrijver zal aantoonen, dat »hy die groote Meester niet is, daar
zijn Aanhang hem voor aanziet: als meede, dat hy zich zelven
beeter zalleeren kennen, en weeten , dat niet alleen om een
Tooneelspel te maaken, maar om daar van te oordeelen, 'er
meerder kennis en weetenschap vereischt wordt, als hy tot noch
toe gehadt heeft". Meijer wil wel bekennen, dat hij met zijn
Verloofde Koningsbruidt twaalf jaar bezig is geweest, maar
zijn berisp er zal zich toch wel herinneren, dat hij zelf zijn
laatste tooneelstuk »niet veel minder, als twaalf jaaren onder
handen gehadt heeft, gelijk dat getuigen zo veele Schaepenbouten , en Pasteyen , als hy met wedden daarop verlooren heeft,
en van welke noch eenige te betaaIen staan". Hij had niet bedoeld
in zijne voorrede van de Koningsbruidt de »grondtregelen der
kunst, en de Tooneelwetten" duidelijk te maken, zooals hem
verweten wordt, maar zijn berisp er heeft het weinige, dat hij
daarover in die voorrede schreef, voor eene volledige theorie
aangezien. En toch, had hij dat weinige vroeger geweten, »hy
zoude zulke twee onbehouwene wanschepsels niet op het Tooneel gebragt hebben. En verstondt hy 't noch, hy zoude niet
verleegen zijn, wat hy in 't vijfde Bedrijf zou brengen van
een Treurspel, daar hy reets vier Bedrijven aan gerijmt en gemaakt heeft, en al twee jaaren, of licht meêr, aan beezig geweest is". De man heeft in de voorrede van Meijer's stuk
Latijn voor Grieksch aangezien, maar op zulk eene onwetend-
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heid draagt hij roem, »geliik Jan Vos, wiens Aap hy is, en
die hy overal, als een Kreupel, nahinkt"; is het Meijer's schuld,
dat de ander »een domme duitsche Klerk" is? Goede dichters
leest hij natuurlijk niet, doch »verlustigt zich alleen in zijns
gelijke hakken en krukken van Rijmers, daar onder is hy
Eenoog Kooning van de Blinden". Zelfs weet hij nog niet eens
op welke plaatsen hij leesteekens moet zetten en moet dat aan
den drukker overlaten. »Mas-Anjellos gewapende Visch- en
Appelwijven" zijn mooie »deftige Treurspelpersoonazien", die
»elk maar een Kanaaljes loopjen voor den dag" brengen. En
wat de Groote Kurieen betreft, hij pronkt daar met de veeren
van een ander, want hij verzwijgt, »dat het uit het Spaansch
is. Doch hy heeft moogelijk de vertaaling betaalt, en rekent
het daarom voor 't zijne". In één woord, deze »Heldt" en zijn
»Aanhang, die hem voor hun Opperhoofdt achten", hebben getoond, dat zij al zeer weinig weten, en Meijer moet zeggen,
dat hij »in hem bedroogen is". Mocht zijn nieuw treurspel,
»daar hy nu al over de twee jaaren aan gearbeidt heeft", het
licht zien, dan zal het voor het kunstgenootschap wel niet eens
de moeite waard zijn het na te rijmen.
Nog voordat Asselijn den aanval beantwoordde mengden zich
anderen in den strijd tusschen den aanhang der schouwburgregenten en de leden van Nil. Er verscheen een pamflet onder den titel: Poetae Beautontumorumenoi, Of, Penne-krygh,
Tusschen De Reformateurs der Poezy, en E. B. I. S. K. A. 1),
waarin beide partijen werden gehekeld. Hierin loopt Asselijn
ook niet vrij, hoewel zijn naam weer niet genoemd wordt. Er
wordt nl. de opmerking gemaakt, dat de dichters verschrikkelijk aan het vechten zijn, alsof het werkelijk eene zaak van
gewicht geldt, »en of de knegt tot zijn Meester roept, dat de
Verf-ketel overkoockt, die wert niet geantwoort, dan dat hem
de Blixem schen, de haren staen my te bergh; en dit deed'
Anjellos rasernij, die dien Heers herssenen so heftigh besat,
1) Poor W,llem de Lange, enz, Anno 1670.
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dat de dienstmaegt uytdruckelijck in haer weer-verhueren bedongh, dat hy beloven souw, niet meer sulcke rasende AcademieSpullen te maecken; schoon se wel drie of vier mael verlof had
gehadt om Anjello te gaen sien spelen". En later wordt »de
V erwer, alreets van quaetheyt stamelende", sprekende ingevoerd
bij gelegenheid van een standje met Blasius.
In een ander pamflet, dat van nog minder gehalte is dan
het zoo even besprokene, nl. Nieuwe-jaers-gift, Aen Nil volentibus arduum, en E. B. 1. S. K. A. 1), komt »de Verwer" ook
weer voor.
In het begin van 1671 beantwoordde Asselijn de aanvallen
van het genootschap en van Dr. Lodewijk Meijer. Aan zijn
treurspel De moort tot Luyk door den Graaf van Warfusé aan
den Burgermeester de la Ruelle 2) voegde hij eenige bladzijden toe ,
die tot de leden van Nil volentibus arduum waren gericht. In
deze zegt hij, dat de leden van het genootschap door hem te
houden voor den schrijver van het voor- en nabericht bij de
Antigone niet alleen »poëetizeren, maar ook beginnen te profeteren", en meent dat het »een stoute onbedaghtzaamheyt is,
iemandt aan te randen, daar men geen genoeghzame verzeekering van heeft, alzoo 't wat anders is een zaak ten deele toe
te staan, of geheel daar van de maaker te zijn". Verder heet
het: »Wy werden dan doorgaans spottelijk ingevoerdt, voor
een uytsteekent licht der Dichtkunst, een beschermer der Regenten, en andre voorname eertijtlen; doch wy zijn daar veel
minder van ontzet, dan ons walght uw te hooren roemen, van
uwe groote geleertheyt, en uytsteekende kennis in de kunst
der Poëzy". Hij stemt toe de werken van het genootschap te
hebben geprezen, in zijn eigen treurspel veranderingen te hebben gemaakt, en de zaak, die zij voorstaan, geroemd te heb-

1) T'Am8terdam, Eg Thomas TTrcdeman, enz, ]671
2) (voorqevallen JIZ 't jaar 16a7,) Treurspel Pertoont op ti' Am8terdamsche Schouwburg. t'Amsterdam, I;g .TacoD uscazbc, enz., 1671
De opdracht IS gedateerd van 6 April.
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ben als eene goede, maar »met al te groote heevigheyt" aangepakt; zij willen door de regenten worden aangezocht om hunne
stukken aan te bieden, en dat dit niet geschiedt maakt hen
toornig. Velen, die met Nil gemeene zaak zouden maken, worden afgeschrikt door al hun »lastren , schelden en raazen". Zij
zien minachtend neer op den »Visscher, en appelwijven van
Napels", doch als hunne stukken »wat lught haddeu, van dien
gezeyden Visscher en Napelse appelwijven, zy zouden wat zouter en wat smaaklijker op de tong zijn, daar zy nu, door
hun laffigheydt, verwerpelijk ziin". Hij komt op tegen hunne
bewering, dat het verdienstelijker is een slecht huis goed
en bewoonbaar te maken dan een nieuw te zetten. En dan
hunne inbeelding en verwaandheid! »Eene, die maar by geval van de kunst met ordre spreekt, of een reegel twee dry
op papier heeft gebracht" heet een goed poëet; trouwens zij
zijn met dat oordeel zoo spoedig gereed »als Hopman Roemer
is in 't begeevell van zijn kornels, kapiteyns en luytenants
ampten". Na hun onder den neus te hebben geduwd, dat
Geeraardt Bikker, Heer van Swieten, hun op smadelijke wijze
de opdracht der door hen nagerijmde Orondates en Statira had
teruggezonden, merkt hij op, dat de schouwburg, die hunne
~hervormde zuyvering niet heeft aangenomen, tegens al (hun)
woelen aangroeyt, in 't vermeerderen van haar inkomsten",
hoewel er volgens hun zeggen niets dan vodden worden opgevoerd. Zelf heeft hij nooit getracht naar het regentschap, »veel
min dat (hij) aan iemandi zoude opening gedaan hebben, die
het zelfde zoude hebben konnen bewerken"; maar juist één der
eerste leden van de bent en vroeger regent is ten gevolge zijner
knoeierijen onverwachts uit dat college »gebonst", en waarschijnlijk »van dien onverwachten slagh noch eenighsins gevoeligh". Ten slotte hoopt hij, dat de heeren in hevigheid af
en in verdraagzaamheid toe mogen nemen.
Over het geheel is de toon van het stukje waardiger dan de
aanval, vooral als men in aanmerking neemt, dat de bentgenooten hem zonder voldoende reden hadden aangegrepen in de
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meening, dat Asselijn de schrijver was van het door hen gewraakte voor- en nabericht. Onze dichter toont een handig
strijder te zijn; hij geeft een en ander toe, blijft bedaard,
maar geeft intusschen de heeren eenige duchtige zetten, vooral
waar hij een paar dingen publiek maakt, die zij liever niet
onder de algemeene aandacht gebracht zagen.
Ik geloof, dat met dit antwoord van Asselijn de strijd vooreerst tot een einde is gekomen, waartoe de sluiting van den
schouwburg in den zomer van' 1672 tot 28 December 1677
zeker wel iets heeft meegewerkt. Ik meende over dien strijd
eenigszins uitvoerig te moeten zijn, omdat de beide pamfletten van Nil, hoewel meermalen besproken, niet bezien zijn
als voornamelijk tegen Asselijn gericht. Lezen wij in al deze
strijdschriften tusschen de regels door, dan leeren wij er nog
wel een en ander uit, dat op het leven van onzen dichter betrekking heeft. Asselijn werd door de leden van Nil aangezien
voor een hunner voornaamste tegenstanders en het hoofd der
tooneeldichters, die zich niet onder hunne vanen wilden scharen.
bovendien als een man van invloed bij de regenten van den
schouwburg. Eenige leden van de bent moet hij vrij goed gekend hebben, dat zij zoo goed op de hoogte zijn van een treurspel van zijne hand, dat nog niet eens voltooid, laat stattn
opgevoerd en uitgegeven was. Zeker is hij als schrijver van
de Mas-Anjello wel in aanraking gekomen met Meijer, die
van 1668 tot 1670 regent van den schouwburg was. In den
beginne, toen het streven van het genootschap nog niet zoo
duidelijk was !tls later, en de leden, die alle tot den beschaafden stand behoorden, zich er op toelegden de oude kluchten
van het tooneel te weren en er een meer beschaafden toon te
doen heerschen , juichte hij hun streven toe; toen het echter
bleek, dat teleurgestelde eerzucht hen tegen den bestaanden
toestand deed ageeren, dat zij hun heil in vertalen zochten en
zich zelve voor de eenige tooneeldichters en critici aanzagen,
kwam hij hiertegen op flinke wijze op en toonde met zijn gezond verstand opgewassen te zijn tegen menschen van veel meer
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studie en beschaving. En bovendien blijkt uit die pamfletten,
dat Asselijn waarschijnlijk in goeden doen verkeerde. Niet
iedere verver met een huis vol kinderen kan jaren achtereen
telkens weddingschappen aangaan om schapenbouten en pasteien naar aanleiding van den tijd, waarop een treurspel van
hem het licht zal zien, terwijl men het niet betalen van deze
festijnen, hem door Meiier verweten, veilig op :t;ekening mag
stellen van 's mans ergernis en van de zeventiende-eeuwsche
pamfletschrijfmethode.
Doch wij komen tot het treurspel zelf, dat Asselijn in 1671
uitgaf en dat hij opdroeg aan Mr. Dirk Schaap, secretaris van
Amsterdam. Uit die opdracht, waarin natuurlijk vele namen
der oudheid voorkomen, blijkt, dat Tobias van Domselaar , één
der schouwburgregenten , den schrijver zijn onderwerp aan de
hand heeft gedaan. » Doch alzoo de stof in zich zelf zoo veel
verandE'rings niet begrijpt, of het konde in een deel gevoeglijk
getrokken werden, hebben wy die met een tusschenspel verrij kt , 't welk zich door de deelen heen slingert, en eindigt in
't vierde bedrijf." De berispers zullen weer gelegenheid hebben den dichter hard te vallen » ten opzichte der wanschikkinge," terwijl el' zelfs behalve » een wijze van verkraghting"
ook muziek en dans in het stuk voorkomt. Maar de heeren,
die slechts Fransche stukken vertal~m en de door anderen vertaalde narijmen, hadden maar eens zelf een dergelijk onderwerp
tel' hanà moeten nemen, dat nog nooit behandeld is.
Werkelijk had de » wanschikkinge" van het treurspel wel
eene kleine verdediging noodig, want het stuk is zeel' vreemd
in elkander gezet. De viel' eerste bedrijven doen bijna niets
tot de handeling af, maal' worden gevuld met eene vrijerij tusschen eene der dochters van den graaf van Warfusé en een
jonkman, dien de graaf niet als schoonzoon wil aannemen, terwijl hij daarentegen Grandmondt verkiest, die hem zal helpen
in ziine plannen om Luik, dat Fransch was, weel' aan Spanje
te brengen. In het lste bedrijf treedt de Wraak op; later tracht
de dochter het huis haars vaders te ontvluchten, wat haal' eerst
5
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mislukt, terwijl zij daarna toch als page gekleed weet te ontkomen. De burgemeester la Ruelle komt eerst in het 4de bedrijf
voor, als zijne vrouw hem smeekt toch niet naar het gastmaal
te gaan door den graaf gegeven. Het 5de bedrijf is historisch;
hierin wordt de moord aan la Raelle gepleegd, mislukt de aanslag van Warfusé en wordt hij door de Luiksche burgerij gedood.
Warfusé's poging tot verraad was zeker in 1671 een weinig
bekend feit. Kort na de gebeurtenis hadden eenige pamfletten
het licht gezien, waarin de zaak werd beschreven. Een Fransch
pamflet, te Luik in 1637 uitgekomen, werd nog hetzelfde jaar
in den Haag herdrukt 1) en dan vertaald te Amsterdam uitgegeven S). Naar dit stuk gaf Aitzema een uitvoerig verhaal 3).
Asselijn heeft zeer waarschijnlijk of van het pamflet of van
Aitzema gebruik gemaakt voor het 5de bedrijf van zijn treurspel.
Het stuk schijnt niet veel opgang te hebben gemaakt en
werd althans niet herdrukt. Toen in 1677 de schouwburg
weer werd geopend was er zeker weinig kans, dat Asselijn's
stukken werden opgevoerd, want onder de zes regenten waren

1) Hzstozre Tragzcque, ou Relatwn ventable De tout ce quz se passa au Tragzque
BourgeBanquet Warfuzeen, tmzt de fassa8znat commzs en la p~I'50nne du
mazstre de la Ruelle • qu'attenlé és persomws des Sezgneurs Abbé de Mouzon .
dil Baron de Sazaan, et dutrcs, par les Trazstreuses menees du desluyat R8Ilé Renest C de Warfuzée. et dc la vengeancc vrat/ment dzvzne enSllwze à l'znstant. tant
eontre leátt desloyal meurtncr, qlle ses wmplzccs, le 16 d' Avrtl 1637 dcdans ladzte Czté de Liege •. Lzege De l' Impnmerw Chrzstzan Ouwer:c . •. 1637. Et
pour la seconde fOtS zmprzmé à la Haye, per I Burchoorn . . Z J, 32 blz (vgl.
Meulman, Catalogus van de Traetaten, enz, n° 2393)
2) VollI:ens Meulman IS van dIt Fransche stuk eene vertalIng Trageduche Hzstone
ofte waerachtzge Relalze, aang. het ghene zn het bloedzeh Bancquet van den Graef
Warfilsée ghepasseert za, deels begaen zn den moordt aen den persoon van Wli!Jlandt
Heer Bllrgem De la Ruelle .. ook deels zn het Attentaet teghens de Beeren ti' Abt
van Mousson, .... den Baron de Saisan e. a op den 16 Aprzl 1637 azmlcrt de
voorsz Stadt van LlIyck .• Eerst tot Luyek oy command vanden Racdt aldaer
zn 't Fransch gkcdr ende nu zn onse nederl Tale ov"rghcset. Amst, voor .1 van
Hzlten, 1637 (vgl P. A. Tlele, Bzolwtheek van Nederlandsche Pamfletten, n° 2585)
3) IV, blz 668-680. Vgl. Meulman, t a p
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toen drie leden van Nil volentibus arduum. Dat zij ook later
onzen dichter nog niet hadden vergeten, blijkt uit Pels' Gebruik
en Misbruik des Tooneels (1681), waarin zijne stukken gehekeld
worden. Want na de boven vermelde beschuldiging, dat de
Maz' Anjello oproer preekte, luidt het daar:
»Maar 't is te onkunstig, én te érbarmelyk beschreeven,
Nóch '8 rymers doelwit, die sléchts toeging stout, én lós
Op '8 Meesters voorbeeld, om, als leerling van Jan Vós,
Met weidscbe ópsnyery van woorden, én met prullen
Van ballingskoppen 't oor, én 't oog des volks te vullen;
Zo dat men zeggen mag de Staat te zyn verschoond,
Ten minsten, dat zy niet opzett'lyk is geboond,
Om 't vólk tót muitery, én oproer te beweegen. "

Van De moor't tot Luyk heet het met de kanttt>ekening:
»Het schém pen op byzondere, niet toegelaaten, getoond In
Warfuzé, én diergelyke prullen" !):
»De Graaf van Warfuzé, wiens Dóchter door den Dichter
W ol'dt mgevoerd, gelyk een' hófpop, óf nóg lichter,
Is ook veel te onbesuisd op 't Schouwtooneel gebragt
Ter onverchende schimp van dat beroemd geslacht,
Dóch 't wérk, wyl 't inzigt gantsch niet toelei op het hoonen,
Is om d'onnozelheid des Rymers te verschoonen."

Natuurlijk is de toon zeer uit de hoogte; de stukken der
heeren zelve munten boven alle uit;
» Want, óf men die uit haat, óf uit onkunde doemt,
En die lapzalvery, óf Overzétsels noemt;
Nooit zal een scbéndblók, ons, hoe hy ze ook wil benaamen,
De lust beneemen, nóch de kunst daar in beschaam en " 2).

lIl.
Er verliepen jaren, voordat Asselijn weer iets van zich deetl
hooren, waartoe zeker de schouwburgtoestanden aanleiding gaven. In het voorjaar van 1671 was De moort tot L1tyk op1) Tap, blz 24
~) T a. p., blz 61.
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gevoerd en in den zomer van 1672 werd de schouwburg gesloten. 'l'oen hij in het laatst van 1677 heropend werd bestond
de helft van het college der regenten uit leden van Nil volentibu.~ arduum: Dr. Lodewijk Meijer, Mr. Andries Pels en Dr.
Jan Houmeester. In 1679 trad de laatstgenoemde af, in 1680
Pels, en zoo bleef Meijer de eenige regent van de leden van
het genootschap. In 1681 werd de schouwburg gepacht door
Meijer, Joan Pluim er en Pieter de la Croix, en hetzij dat
Meijer met zijn vijand vrede sloot, hetzij dat de beide anderen
hem overhaalden om, nu de zaken voor eigen rekening werden
gedreven, het werk van een dichter van naam niet van de
planken te weren, spoedig trad Asselijn weer met een tooneelstuk op. Het was thans echter geen treurspel, dat hij leverde,
maar een blijspel. De 63 of 64jarige dichter begon met een
nieuw genre en gaf hierin terstond het beste van alles, wat
hij heeft geschreven. Hij werd echter door zijn blijspel in
een hevigen strijd gewikkeld, dien ik eenigszins uitvoerig zal
bespreken.
De .Jan Klaaz. of Gewaande Dienstmaagt werd waarschijnlijk in het najaar van 1682 voor het eerst opgevoerd. Terstond gingen er vele stemmen tegen op, voornamelijk van de
vromen. De Menniste burgermenschen en de kwaker Reinier
Adriaansz., die uit vrijen gaat, als het zoo ver met hem is gekomen,
«Dat de geest tenemaal verswakt is, en 't vleis d'overhand heeft
[genoomen, "

en wiens »Geest getuijgd om jou vleis te begeeren," zooals hij
tegen zijne schoone zegt, waren voor velen een steen des aanstoots. Bovendien beweerde men, dat in het stuk gedoeld
werd op een bepaald geval, dat voor korten tijd had plaats
gehad, en trachtte men in de meest onschuldige gezegden allerlei toespelingen te ontdekken. Er was gesproken van woeker
en alchimie; sommigen trokken zich dit aan. Eén der personen van het blijspel is een makelaar in granen; men beweerde,
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dat de monsterzakjes , die de man op het tooneel bij zich had,
door hunne merken een bepaald persoon aanduidden. En er
kwamen onkiesche plaatsen in het blijspel voor. Redenen genoeg om zich geweldig te roeren; de vromen zaten ook niet
stil en men wist bij de burgemeesters te bewerken, dat het
stuk tot nader order niet gespeeld mocht worden I).
Nu gaf Asselijn het blijspel uit 2) en voegde er eene voorrede aan toe, van 6 December 1682 gedateerd, waarin hij zich
op waardige wijze tegen al die beschuldigingen verdedigt. Hij
verzekert het blijspel reeds voor vele jaren te hebben geschreven en houdt staande, dat het »is een puur verdichtzei , zonder
dat ons oyt diergelijk voorbeeld of trouwgeval is voor gekoomen, noch dat het zelve van iemand (hem) is bekend gemaakt."
Wat zijne woorden over woeker en knevelarij betreft, hij noemt
immers niemand, »en zijndei' eenige die zich dit aantrekken,
of toe eygenen? die stellen zich zelfs, en wy niet ten toon."
Wil men zijn blijspel voor een paskwil houden, dan moeten
de meeste blijspelen door datzelfde vonnis worden getroffen,
»daar veel zotte en ydele inbeeldinghe werden bespot en uit
gelaggen." Met den persoon van Jan Jasperzen is niemand bedoeld en aangaande de monsterzakjes kan men inlichtingen
krijgen bij » Sr. Oortman, Brouwer in de Swaan," die ze aan
de regenten van den schouwburg heeft geleend. De Herdoopers aanslag, »daar de gansche societeyt niet weinig wierd geroskamd en ten toon gesteld ," is vroeger op het tooneel gebracht zonder dat de Mennisten zich dat hebben aangetrokken,
en nu moet zijn onschuldig stuk het ontgelden. Men heeft
hem onkieschheid verweten en het spijt hem te hooren, » hoe
1) DIt blIjkt UIt de pamfletten. door het blijspel uitgelokt. Het beslUIt dpr burgemeesters IS met gevonden, zooals dIt lD weerWIl van alle moeite het geval is geweest met meer dmgen betreffende AssehJn's leven
2) De eerste UItgaven zIJn. gploof ik, dIe zonder Jaar met den tItel Jan Klaaz
of Gewaande IJzenstmaagt Bly-spel Tot Amsterdam, Z1Jn te bekomen op del' Nwuwend1Jk, liy de Dtrk van Assen Steeg, tn Heulen.
Twee verschIllende UItgaven met dezen tItel zIJn mIJ bekend
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dat er ook enighe zijn, die zich mede gebelgd houden, van
wien wy niet als met de grootste lof spreeken", maar wat
hij bijv. Mar1ijntje, de besteedster, laat zeggen, past in haar
mond, al is het dan ook niet zoo uiterst fatsoenlijk. »Wy
willen", eindigt hij, »dan den onpartijdigen Leezer laaten 001'deelen, of wy niet genootzaakt zijn geweest dit ons Blyspel,
beneffens onze noodige verdediging in 't ligt te laaten koomen,
om alzoo de laster in zijn loop te stuiten. Wy willen dan
verzoeken de vrinden dit niet ten kwaatsten willen duijdE'n,
maar alle ergwaan en misduiding ter zijde willen stellen", enz.
Asselijn had zijn blijspel verkrijgbaar gesteld »op den Nieuwendijk , by de Dirk van Assen Steeg, in Heulen" I), voor den
prijs van zes stuivers 2), en verscheidene uitgaven zagen het
licht 3), omdat men door den onverstandigen ijver der tegenstanders wel meenen moest, dat bet stuk werkelijk een schandaal behandelde. De tegenpartij zat niet stil. Het schijnt, dat
met nieuwjaar 1683 de Kristalyne B1'Ïl uitkwam, eene samenspraak tusschen acht personen, waaronder Jan Klaasz, Jan
Jaspersen, Van der HE'ulen en zijne vrouw. Wat vrouw Heulen zegt: »Dese Kristalijne Bril is so klaer, dat men 't alles
zien kan op een baer", geldt niet voor ons, want ik begrijp
van het stukje niet veel meer, dan dat ieder, die den bril
opzet, zijne eigene gebreken en die zijner medemenschen kan
zien, en dat het tegen onzen dichter is gericht.
Van veel meer beteekenis is de T Saamenspraak over de
Klucht van Jan Klaasz, TU88chen een Poëet, Commediant, en
een Liefhebber der Poëzy. Hierin wordt de voorrede bij het
bliispel een tweede paskwil genoemd en lezen wij: »Even eens
als of hy een Tuchtmeester van den Staat geworden was, en
of het Thomas Asselijn vry stond, ieders gebreken en misslagen niet alleen op het Tooneel ten toon te stellen; maar zelf
1) Wat die naam beteekent, weet Ik niet. In de T'Saamenapraak heet Heulen de
Tooneelmepster van AssehJn
2) Zie de Knstalune ENl
3) Zie het Antwoort Tegens de Zamenspraak
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door den druk gemeen te maaken. Een grote onbeschofte onbeschaamdheid voor een man, die, zo hy het Tijdboek van zyn
leven eens open slaat, en zijn bedrijven na ziet, genoechzaam
aan en in zich zelf, zal vinden te berispen". Er wordt beweerd, dat Asselijn in de uitgaven van zijn blijspel zestien
passages had weggelaten, die toch op het tooneel waren uitgesproken, dat hij zich beklaagt over de burgemeesters, die
zijn stuk hebben verboden, dat zijne vroegere treurspelen »wanschikkelijek" , ellendig, »wanordentlyk" en oproerig zijn en in
»deeze erbarmelijke aanstootelijke Klucht" de heilige schrift
wordt misbruikt, dat de dienstmeisjes er uit kunnen leeren
»hunne Vrouwen op het vinnigste en onbeschaamste te bejegenen, en de Jeugd een nieuwd kum:je, kwansuis beter als
met malkanderen door te loopen, om hun Ouders huis te onteeren, en in spijt van alle schuldige en nodige voorzorg, hun
eigen roekeloze zin te doen", dat »een man van zo hooge
jaaren, als den Autheur" liever wat ernstiger gedachten moest
hebben, dan de vuile dingen, die hij zijne personen in den
mond legt. En »wel eer wist men alle Spellen, daar maar de
naam van eenig Vorst, of snelle trek tot boert in kwam,
onder de titel van een Staats of aenstootelijk Spel, van het
Tooneel te houden, schoon 'er veel gelds voor de Armen af
stond te komen".
Commediant. »Maar toen was 't voor de Armen, en nu voor
hen zelf.
Poeet. Om winst dan is 't geheel Pasquil verdigt en opgeschikt?
LifJlwbbe1" 0 Ja: want de MaakE'r en Verloonders zouden
elk wat trekken, de een een gouden penning hebben, ten
minsten zien, en de andere den buit striiken".
Het vers van Vondel:
»Tooneelspel kwam in 't licht tot leersaam tijd verdrijf",

moet veranderd worden in:
»Tooneelspel dient nu slechs tot eerloos tijd verdrijf".
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Tegen dit. pamflet meende Asselijn zich te moeten verdedigen en hij schreef een Antwoort Tegens De Zamen-spraak van
Jan Klaaz, waarin hij al de beschuldigingen weerlegt, hem
in de T' Saamenspraak naar het hoofd geworpen, over welk
»treflijk stuk" hij zegt, dat zij » nog wel met er drie of vieren
beezich geweest" zijn. De burgemeesters laten toe, dat zijn
stuk gedrukt en verkocht wordt, en men vervalscht zijne woorden, als men beweert, dat hij zich beklaagt; hij kan uit de
rollen bewijzen, dat er in het gedrukte blijspel niets is weggelaten, dan eenige woorden door de besteedster gebruikt; hij
misbruikt de heilige schrift niet en zijn blijspel is niet onzedelijk, omdat de ouders zich steeds verzetten tegen een huwelijk van Jan Klaaz lllet hunne dochter. Veel hiervan staaft hij
met citaten uit zijn blijRpel en voorrede. Het zou wel goed
zijn, schrijft hij verder, dat aan den berisper »een vaste plaets
in de Schouburgh werd gegeven, om alle loopjes die daer passeeren pertinent aan te teek enen , en (hij) met eene Keur meester werd gemaakt, dat geen Spellen op het tooneel mogen vertoond werden als met zijn toestemmingh, en daar hy zijn
Zflegel aen steekt, en die met het vaars van J. V. Vondel
over een koomen, en met den zin ackordeeren, Tooneelspel kwam
in light tot leerzaam tijdverdrijf. Dit zou hem al vry wat luister en aanzien by zetten, en ook al een goed Baantje weezen ,
zo. zo. dat hem ook ligt geen wind eyeren zou leggen, wel
wie heeft ooit van zotter hair klovery gehoord? dat men 't zoo
nau zal siften datter niet een Scruppel zou moogen deur gaen,
of het zou juist met den zin van het vaars van den Heer van
de Vondel moeten over een komen? maer wie heeft zijn eygen
lessen meer oVf:'rtreeden dan de Heer van de Vondel? wie de
Schon burg in meerder veragting? en het Tooneel meer haatelijk gemaakt dan dien Heer? met zij n Pallamedes, en zijn
Schriftuurlijke Spellen op het Tooneel te vertounen, daer de
Heilige Naam zo menigmael en zo roekeloos ontheiligt wert,
kwam dat met den zin van zijn vaerzen die booven het Tooneel
rontom de Schouburgh met Goude Letteren geschreeven stonden, over een?"
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Men ziet uit dezen hevigen en onbillijken aanval, hoe boos
Asselijn was over het tegen hem gerichte pamflet. Het was
toch de schuld van Vondel niet, dat een onbekend pamfletschrijver een vers van hem aanhaalde om er Asselijn mee te
bestrijden. Of was de verhouding tusschen Vondel en Asselijn
niet altijd even goed gebleven als bij het St. Lucasfeest in
1653? Tusschen de treurspelen van beide dichters gaapt eene
diepe klove en bovendien was Vondellangeren tijd ingenomen
geweest met het streven van l'lil volentibus arduum. Er moet
iets tusschen beiden geweest zijn, anders is de hevige uitval
van Asselijn hier niet te verklaren, vooral niet omdat hij later
op zijn oordeel terugkwam.
Keere& wij tot den strijd terug. Den inhoud van een ander
pamflet tegen Asselijn geschreven en getiteld: Klucht praetjen
van der bedeckelijke Hoeren I), kan ik niet meedeelen, omdat
het mij niet gelukt is het op te sporen. De klucht zelf werd
nog steeds druk verkocht en telkens op nieuw uitgegeven la).
Men had ei' liedjes op gemaakt en langs de straten van Amsterdam werd uitgegalmd: Een bysonder Liet, over de kluchtige
Jan Klaesz. Op sijn Zo, Zo, Zo. Stem: ran Besje, en ook
Een vermakelijck Liedt '!)an Jan Claesz. Vois: van Besje, enz.,
waann natuurlijk de Mennisten niet vrij liepen. Want
»Wat hebben de Broeders begonnen,
Tegen Jan Claasz sijn klucht,

1) gedrukt achter Slok-op, daar de Boeren &lt'IJten, so, so, sa.
2) Van dezen tIJd zUn de volgende Ultgaven.

Jan Glaasz Cff Gewaande Dtenstml1,agt, Big-spet Nevens de Samen-spraack. En
de Knstalyne Bnt Desen laetsten Druck vermeerdert en verbetert Gedruckt voor
de Lwfhebbers, van soo, soa, soa, 1683
Jan Claesz Btyspet Nevens de Samenspraeck En de Kristat!Jne Bnl Dese lutste
Drzlck vermeerdert en verbetert Gedruckt voor de Ltefhebbers van soo, soo, soa, 1683
Jan Glaesz BlysjJet Nevens de Sa'llUJn-spraack en Antwoort op de Samenspraak,
en Knstatylle BnZ' etndel'IJk "erdrag of Prede-schrift Alles over het Blyspel van
Jan Claes:: Dese laatste Druk verzneerdert en verbetert. Voor den Konlnk van
Kasktlw dello Ktto, o1lder de Drukpers van Soo, Soo, Soo.
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Och hadden sy 't noyt besonnen,
Zoo, Zoo, Zoo,
Bleven sy buyten gerucht", enz.

In beide versjes is het: zoo, zoo, schering en inslag, want
deze woorden, waarmede de kwaker Reynier Adriaense in het
blijspel eIken zin aanvangt, waren eene vaststaande aardigheid geworden, zoo als ook uit de titels der klucht blijkt. Pamfletten en liedjes werden achter de uitgaven van het blijspel
gedrukt, zelfs met doorgaande pagineering, nadat zij waarschijnlijk eerst afzonderlijk waren uitgegeven 1).
Eindellik trachtte men een einde aan den twist te maken.
Er verscheen een pamflet, VC1'dragl~ of Prpede-sclirift getiteld,
waarin Jan Jaspersen tegenover zijne vrouw zijne verwondering
te kennen geeft over »alle dese boeken die 'er al uyt zijn gekomen van ou se Jan Klaasz., en mijn Dochter Zaertjen, waer
dat ick kom in straten of op burgwallen, of op de KOOl'enBeurs, of op den Dam, 't is niet als roepen; wilje oock Jan
Klaaseus Brillen, van J au Klaasz, ik wenste wel dat ik al de
Boeken by malkandE'r had, ik souwse na de Molen senden , en
latense vermalen," Zijne vrouw vindt, dat het wel de moeite waard
is geweest een blijspel over de geheele zaak te maken, omdat
als ouders zich onverstandig hebben gedragen, terwijl Jan
Jaspersen maar blii is, dat alles zoo goed is afgeloopen, omdat

zy

1) Nog een paar bewijzen voor de algemeene bekendheid met het stuk Een klein
prozawerkje van Focquenbroch werd nog eens weder UItgegeven onder den titel· De
wonderlIJcke trouw-gevallen der lzelden, Dat voor gevallen UI luaschen twee Edele
Persoonen, dte nae veel doolingen ten lactaten van een Klu!fsenaer getrouwt zZJn, heel
raeT om te leesen Gedruckt tn 't Kreupel-,Jaer van sa. 80, so.
En in Een aard'1Je en vermakel!fke Klucht van Bremer Hans T..dnfwerpen. onder
de Druckpers, DJ! 't Weeahu!fs, 1683 (vgl Dr .T van Vloten, Het Nederlandsche
kluchtspel, lIl, 1881, blz 126), zegt Katrijn' .Ben Ik met UIt de stad gegaan op
die dag, toe daags van te voren de klughtlge klught van Jan Klaassen en de ronde
SOCleteyt van Zoo, Zoo, vertoont en gespeelt was, 't welk nu net tien maanden
geleden IS? 't Geen dan de oorsaack, en ook andere e~en zulke redenen, geweest is,
waarom Ik vertrokken ben, want Papa en wllde met hebben, doe dezelve gespeelt
wierd, dat ik se mogt gaan sien, waarop gy daags daaraan my volgde, Zegh IS dat
soo niet? 0 jou sakkereerse regte houte figuer, ahas tweede Zoo, Zoo I"
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z!ln schoonzoon hem zoo meevalt. Hij ontmoet daarna eenige
van de broeders, o. a. Reynier Adriaensz., Tjerk Hendrikxe en
Stoffel Thysen (die ook in het blijspel voorkomen), en men besluit om de zaak tot een einde te brengen en daartoe eenigen
van hen naar de tegenpartij af te vaardigen. Men wil een
maaltijd houden; Jan Klaasz. pr~st zijne vrouw, dat zij zoo
knap in de kookkunst is en nu hare proeven kan vertoonen,
de vrouwen zullen aan het feest deelnemen en alle goede vrienden zullen worden gevraagd, Martijntje, de besteedster, en
»den seer vromen vriend Asselijn, en alle sijn Commedianten
en Poëeten, al die believen te komen." Daar nu echter het
»lustigh en vrolyck volek, de Poëeten", niet gewend is »soo
stil en 800 slecht te sitten", moet el' wat muziek bij wezen en
"Knipperdol" begint al terstond aan te heffen:
~ Arent

Pleter Gijsen , en

JliIewl~

Jaep en Leeu" , enz.

Van langeren adem maal' van dezelfde strekking IS het
stukje De Geest-drijvende so, so. Of de KlucM, Van 't Nickers.Praetjen I). >,Fijnman, een so, so, so," laat een toovenaar komen om een »drommel" te bezweren. Fijnman wil
namelijk weten of de klucht van Jan Klaasz werkelijk is geschied. De toovenaar roept Alecto, Megaera en Tisiphone op;
de laatste zegt, dat al dat gehaspel over Jan Klaasz is
»een schant
Voor de werelt, maer wy stooke brantjes lachen in de vuyst om sulke
[dingen" ,

en Megaera:
.JUIst quam ick op de plaets daer een Poeet met dichten,
Verfriste siJn vernuft, en een Boet Bly-.çpel maeckt,
1)

De Fvn-man door den geest gedreeven, om te weten,
Hoe dat .1an Glaessens werck ~n •t eynde SInIW vergaen,
Spreeclrt door een Toovenaar, drze swarte Nzkkers aen,
Dze openbaren hem, de Hel en haar secreten.
Gedrukt voor dze so, 80 bemznnen,
Keermn, de Kluc/et dze sal begznnen.
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Dat soo hy meenden selfs de minste mensch niet raeckt,
Vermits hy 't alles had maer uyt sijn breyn gesogen" ;

Tisiphone:
»lek sach daer profijt voor ons m, dus ginck iek datelijck raen,
Dat men 't ter Schouwliurg bracht, om publijck te vertoonen,
Vermits lck reets al wist dat penige dIt voor hoone,
En groot affront straeks souden treckeu op haer zy,
Gelijck 't gebeurde, maer voorts 800 rieden wy,
Om 't Blyspel door den druck, aen elck gemeen te maken,
Vermits dat Fijn-man seyt, met spits gebeckte kaken,
Dat het W,IS een pas'luil op veel fijne hen,
Dus quam men eerst 't begin van 't Oorloghs viertje sien",

Zij bekennen dan het vuurtje steeds aangeblazen te hebben
en halen de geheele geschiedenis op, de voorrede van het
stuk, de verschillende pamfletten, de verdediging van Asselijn
en het Vreede-schrift. Zij laten nu Charon komen om al die
geschriften naar de onderwereld mede te nemen j daar wil men
de klucht opvoeren:
»al de Comedien, datje weet,
Die sullen wy nu gaen voorts in de hel omdeelen,
Want elk drommeltje moet een rol hebben om te spelen,
Mits Pluto vol begeert is om dees klucht te sien".

Als de geesten verdwenen zijn en de toovenaar zijn loon
heeft ontvangen: komt Goethart een praatje maken met Fijnman, en beiden zijn het eens, dat het beter is
»malkander (te) bf'minnen en borgerlijck 't samen omgaen"

eH den vrede te bewaren, dan te
llsmyten op de straet, malkanders faem en eer".

Het stukje eindigt met een gesprek tusschen Fijnman en
zijne zuster, Krijntje A.driaensz, die eveneens den vrede preekt
en hem den raad geeft:
»Daerom broertje, sou ik de Broeders by een roepen. en haar 't werkje
[voor dragen
Van de vrede, en dat al dese rusy voorts altemael mocht dood bloen" ,
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want een meISJe, waarop Fijnman het oog heeft, heeft gezegd,
dat zij nergens van weten wil,
»Soo langh als dit schelden en rasen duert, want de geest, getuygt me
[datter ook van ons trouwen,
Al meer boekjes en klugjes voor den dag komen souwen ,
Daerom moet het altemael eerst doot bloeden en heel zijn gedaen,
Of je sout met een Jan Jaspersens blaeuwe scheen al weer henen moe[ten gaen".

Broerlief wordt nu door zijne zuster netjes aangekleed en als
hij weg is bekent zij zelve ook in eene liefdesgeschiedenis gewikkeld te zijn; trouwt haar broeder, dan trouwt zij ook,
»Dan klijgt de vrede plaats, en al 't gewelt een stnyt,
Ik wens Je 't beste vrienden, als het wel gaet, dan hebben de Nickers
[uyt".

Ik ben over het onbeteekenende stukje wat uitvoerig geweest,
omdat het zeer zeldzaam is en de rij pamfletten, door Asselijn's blijspel in het leven geroepen, schijnt te sluiten. En
daar onze dichter reeds in 1683 een blijspel schreef, dat een

vervolg was van zijn Jan Klaaz., is het waarschijnlijk, dat het
tijdelijke verbod van burgemeesters om dit stuk op te voeren
niet lang van kracht is geweest.

IV.

In 1684 verscheen het Kraam-bedt of Kandeel-Maal, Van
Zaartje Jans, Vrouw van Jan Klaazen I). De opdracht aan
Asselijn's »seer toegeneegen Vriendt, Mijn Heer B. A. R" is
gedateerd van 30 December 1683; het stuk was toen zeker
reeds opgevoerd. In die opdracht lezen wij: »In ons voorgaende BIy-spel, de Gewaande Dienstmaagd genaamd, hebben
wy Jan Klaazen ingevoerd als een perzoon van een zeer argerlijk en ongebonde leeven, en in dit vervolg, 't geen wy het
Kraam-Bedt of Kandeel-Maal van Zaartje Jans noemen, bren1) Bly-spel t'Amalerdam, BU Alexander Llntman, enz, 1684.
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gen wy hem te voorschijn in een ander kleed, waar in hy zich
veinst de Deugd te verbeelden, en doen hem de Rol speelen
van een rechten schijnheilig. onder welke vermomming hy zijn
Trouw te buiten gaat. en tot Echtschendery vervald. Om te
meerder onderAcheyd te maaken van 't voorgaende , ook zijn
wy van gedachten, zo deese twee stukjes op het Tooneel nae
den anderen wierden vertoondt, (alzo zy in de tijdt, en 't
begrijp van den inhoud, een volkoomen Spel uitmaaken) de
anschouwers niet weinich vermaak zoude by zetten, want, wy
bemerken dit by ondervinding, dat, , t geen de toesienders
meest apnprikkeld of de lust verwekt, is de verandering". Zoo
zouden ook de Warenar en de Gierige Geeraardt gOfld op elkander volgen. »Dit is dan alleen onze beooging geweest, in dit
vervolg van Jan Klaazen, zonder iemand daar door in 't besonder te kwetzen, of ten toon te stellen, alleen maar aan geweezen , wat gebreeken in 't algemeen onder dien Dekmantel
van dat Kleet, verborgen zijn, en in swang gaen", in navolging van de »'rertuf" van »Moljere". »W y verzoeken dan dat
DE. ons gelieft behulpzaam te zijn, om de misduiding die ons
zoude mogen nae gaan, te helpen weeren , en te stuiten, op
dat wy niet mogen verdacht werden, van iemand in 't byzonder hier te hebben beleedigt". Hij maakt eene uitzondering
voor wat hij Jan Jaspersen in den mond legt over de ~Pool
sche of Krakouwsche broeders" 1), welke woorden echter om
1) .Daer het men Swaager gelijk m, Ik ken der wel andere dIe hem en mIJn niet
vreemd en zIJn,
Daer 't al vry wat slordIger leid, of men al schoon met een uyterlIJken schIJn,
En met een eften gestrekte troony, en een neerslagtig weezen ,
Daer men (als menze anders niet te recht en kende) de waare deugd uyt zou
leezen,
Daer alzo heen gaat, dat en zIJnze niet Teunis Pletersz dat bmnewerk, dat
bmnewerk, daer komt et op aen,
En hoe veel zIJnder wel die dus vermomd met dit kleed daer alzo heen gaen?
Doch miest hpbJeze onuer de Poolsche broeders, die deeze sleur zo volgen,
Die dien stmkenden draf van Krakoll zo gulZig hebben mgezwolgen,
Datze dronken zIJn van schyndellgd, dellr welke grlJns en lIstig beleid
Zy elk weeten te betoveren, en dat met den dekmantel van schIJnheilIgheid,
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alle aanstootelijkheid te vermijden niet op het tooneel worden
uitgesproken, en eindigt met eene verontschuldiging voor de
gesprekken der vrouwen op het kandeelmaal, die wel wat ruw
zijn uitgevallen.
Het komt mij voor, dat Asselijn door dit blijspel heeft willen bewijzen, dat zijn Jan Klaaz volstrekt geene onzedelijke
strekking heeft, door nu te laten uitkomen, dat de hoofdpersoon van dat blijspel in alle opzichten een deugniet is. Verder
valt op te merken, dat de dichter zich blijkbaar verheugt over
de overwinning door hem behaald in den strijd, die door de
Jan Klaaz in het leven was geroepen. Dit blijkt èn uit het
schrijven van zijn Kmambedt, èn nog meer uit sommige gezegden. Laat hij in het eerste bedrijf Diwertje uitroepen:
), Tennis Pleterzen! WIe had et van sijn lee ven gedogt? de hlele stadt
[van Amsterdam
Het 'er Immers van gewaagd! en wat zijnder al boekjes van geschreven I
Hadden dIe woelwaters de pot maar toegedekt I waar het niet alles III
[vergeetelheid ebleeven?"

in het laatste bedrijf, als de echtbreuk van Jan Klaaz aan het
licht is gekomen, heet het uit haren mond:
»Wat zeI dit weer een klank geeven 'r en daar mee het men al dat ka[nallje van de straat weer gaande gemaakt.
Men dunkt dat Ik ze al weer hoor roepen, en op den Dam I en aan de
[Beurs zie loopen.
Hier hebje de Comedie van Jan Klaazen, al de werken van Jan Klaazen.
[Wie wil het Kraambed van Zaartje Jans koopen?"

Zelfs de kwaker Reynier Adriaensen verschijnt weer ten tooneele met zijn beroemd geworden »Zo, zo", nu geflankeerd
door Jan Klaazens gezegde: »Wel, wel, dat is goed, dat is
goed," zeker tot groot vermaak der toehoorders. Asselijn had
in den strijd gezegevierd en hij draagt er roem op.
Nog 1U hetzelfde jaar (1684) gaf hij een ander stukje uit,
Daerom wou Ik het zo hebben Teunis Pleterzen, dat de lessen die dese luiden
aen andere geeven.
Datze die eerst exemplaarllJk zelfs moesten beleeven".
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De stiefmoer 1) getiteld. Dit kluchtspE'1 zag weer bij zijn gewonen uitgever, de firma Lescailje, het licht. De uitgaven
van Jan Klaaz vermelden den uitgever niet en het K,'aambedt
kwam bij een ander uit; heeft de bekende firma het eerste
stuk niet aangedurfd en was zii misschien bevreesd, dat het
tweede weer zulk eene opschudding zou veroorzaken? En wilde
zij, nu het tweede blijspel van de Jan Klaaz-serie goed was
ontvangen, de zorg voor de papieren kinderen van onzen dichter weer op zich nemen?
De stiefmoer staat beneden de twee eerste blijspelen van
Asselijn. Doch de dichter, die in zijn Antwoort Tegens de
Zamenspraak schreef, dat »in de order een Blyspel voor ep,n
klugt. en een treur- voor een Blyspel gaat", zou zich kunnen
verdedigen met den naam, dien hij aan dit stukje had gegeven.
Terwijl in het Kraambedt eene Engelsche, de vrouw van den
kwaker. Engelsch radbraakt, onthalen in De stiefmoer eenige
kerels uit Westphalen de toehoorders op brabbeltaal, die Duitsch
moet verbeelden.
In het begin van het volgende jaar (1685) vervolgde Asselijn de Jan Klaasz-serie in de EcAtsc1!eiding van Jan Klaasz. en
Saartje Jans 2), welk stuk hij weder een blijspel noemde. Behalve de verdere faits et gestes van Jan Klaasz, waarvan wij
hooren, zien wij nu Saartje er van door gaan met een dokter.
Het stuk schijnt niet zooveel opgang te hebben gemaakt als
de beide andere; het werd althans niet herdrukt.
In het najaar gaf Asselijn weer een treurspel uit, het eerste
na de Moort tot Luyk (1671), dus na een tijdsverloop van veertien jaren; het had tot titel: De dood van de Graaven Egmond
en Hoorne 1). In de opdracht aan Joan van Marcellus, »Ge1) KtllcMspct ])oor T AssebJn t'A.msterdam, Ey tlErfgenamen van .Tacoo Lescazije, enz, 1684
Het pnvIlege IS van 16 November
2) Ety~p61 t'Amsterdam, E!I de Erfgenamen van .Tacob Lescazije, enz, 1685
Het privIlege IS van 12 Januan
3) Verszerd met Vertoomngen ])oor T. Asselyn t' Amsterdam, oy de ErfrJen: van
.Tacob Lescaû.Jc, enz, 1685
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committeerde Raad, weegens de Provintie en Landen van Uitregt in het Edelmogende Colegie ter Admiraliteyt, resideerende
tot Amsterdam", lezen wij: »Wy hebben om alle aanstootlykheid te vermyden, hier in gevolgd de geloofwaardigste Schryvers van dien tyd, die dezen onwettelyken handel (als strydig
tegens der landen voorregten , en geregtigheden, opgenomen
tegens de voornaamste Eedelen, en Ridders van 't land) niet
en hebben toegeschreeven, als of zulks voort kwam uit eigen
beweeging, en drift des konings, maar dat het zelve is bewerkt,
en aangestookt geweest, door den Cardinaal Granvelle, den
Hertog van Alva, en Spinola, zynde den laatsten t'eenemaal
aan het spaansche hof by den koning in zeer groote agting,
maar inzonderheid den gezeide Granvelle, die eenige jaaren te
vooren in Nederland zynde, des konings doen en laate was,
en het eenigste werktuig en dryver , in 't invoeren der nieuwe
Bisschoppen, en 't voortzetten van die landverder:llyke inquisitie", enz. Toen Granvelle vertrokken was, heeft hij »in zyn afweezen dien zelven voet altoos gehouden, tot den tyd toe dat
Alva in de bestieringe der Nederlanden gesteld zynde, zy, met
bewimpelinge, kwanzuis op 's Konings ordre, hun wraak hebben uitgevoerd".
»Dit is dan het meeste gevoelen van veelen; en dien befaamden P. C. Hazart, Jesuit tot Antwerpen, in zyn kerklyke
historien, komt hier mede in over een. en zo hebben wy in
dit Treurspel den koning buiten alle bedenklykheden gehouden."
Het schijnt dus, dat Asselun een werk van Hazart heeft gebruikt als bron voor zijn treurspel. Zeker eene zeer vreemde
keuze. Voor een onderwerp als dat, wat hij had gekozen,
was toch waarlijk wel eene betere bron te vinden geweest, dan
het werk van een Zuid-Nederlandschen Jezuïet. Had hij Hooft's
Historien geraadpleegd, hij zou zich voor menige onnauwkeurigheid en in het stuk zelf - doch hierop zag hij zoo nauw niet en althans in de opdracht hebben kunnen hoeden. In de laatste
laat hij o. a. Alva uit ons land terstond naar Portugal reizen,
»zonder Spanje aan te doen", om daar aan eene afschuwelijke
6
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kwaal te Rterven (1582). En hij deelt mede, dat Philips het
beeld van Alva, terwijl deze nog landvoogd was, »ten gronde
toe heeft doen vernielen", wat toch eerst in 1577 plaats had.
Behalve de opdracht is er voor het stuk een manifest geplaatst
»Aan de begunstigers der Tooneel-Poezy". Hierin zegt de
schrijver, dat hij zijn treurspel tegen de gewoonte in drie bedrijven heeft verdeeld, waarin alleen Pels met zijn Didoo8 dood
hem is voorgegaan. Zijn treurspel telde eerst vijf bedrijven,
»maar onderregt zynde van die geene, wiens doorzichtig oordeel, in de tooneelpoëzy, wy in bezondere achting houden, als
ook mede van dat verstant zynde, dat men niet zo zeer moet
letten op het getal der bedryven, als wel op de ordentelyke
schikking die de stof vereischt", heeft hij daarin verandering
gebracht. Een treurspel, »'t geen noch plaats, noch tyd meer en
begrypt, dan daar 't zelve in werd vertoond", zal, als het minder bedrijven telt, meer indruk maken, dan wanneer dit getal
tot vijf wordt uitgebreid. Men moet zich »niet vergaape aan
eenige gewoonte", maar nagaan »wat schikking dat 'er werd
vereischd"; immers vele treurspelen eindigen in het vierde bedrijf, terwijl dan het vijfde niets anders dan een verhaal bevat,
en dit is af te keuren. »De Fransche Toneeldichters, die de
vlag van de groote mast voeren, houden mede deze zelfde ordre
van verdeelingen ; en hebben mede in hun voornaamste stukken,
deel aan deze gebreklykheid. .A.lleen de Spaansche die in wanschikking uitmunten, en noch tyd, noch plaats aanzien, hebben van ouds hun tooneelstukken in drie bedryven verdeeld,
die ook telkens by den overzetter in vyf bedryven zyn hersteld
en op het tooneel gebragt", maar hij wil die gewoonte niet
volgen.
Beschouwen wij thans het treurspel zelf. Ik wil niet wijzen
op historische onjuistheden, maar de aandacht vestigen op de
verbazende eentonigheid, die er in heerscht. Egmond en Hoorne
is één paar, de vrouw van Egmond en de zuster van Hoorne
een tweede. De beide graven treden steeds te zamen op; heeft
Egmond eerst het woord gevoerd, dan zegt Hoorne weder juist
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hetzelfde in eenigszins andere bewoordingen. Op dezelfde wijze
wordt Sabina van Beijeren in haren toorn en in hare droefheid
steeds nagevolgd door Sofia. Het lot der beide edelen was
hetzelfde, maar hunne houding, hunne woorden, de klachten
en het afscheid nemen van hunne verwanten is in het treurspel
ook juist hetzelfde. Om de toeschouwers schadeloos te stellen
waren aan het stuk twee vermoningen toegevoegd, zooals in
het begin der zeventiende eeuw de gewoonte was en later weer
door Jan Vos was ingevoerd. Vóór het stuk is het de landvoogdes Alva verwelkomende; hy voerd geweetensdwang, bedrog, geweld en tieranny in zyne stoet, zynde gesterkt met
eenige uitheemsche veldoversten en krygsbenden. De vryheid
werd verdrukt, en 's lands rechten vertreeden. In 't verschiet
ziet men het vluchten der ingezeeten". En na het stuk: »Egmond en Hoorne , leggen beide door 't zwaan1 gesneuveld, en
hun hoofden op pinnen gesteld. Davila, met eenige geestelyke
ordens vertoonen zich hier by, aan d'ander zyde ziet men de
inquisitie, op 't vreeslykst afgebeeld, houdende een brandende
toorts in d' eene, en een bloot zwaard, met eenige stroppen,
en ander marteltuig, in d'ander hand, daar by vertoond zich een
roode roede, of bloedvlagge, met eenige worgpaaIen 0llgerecht".
Ook dit tooneelstuk van onzen dichter zou tegenstand ondervinden. Zooals begrijpelijk is laten de Spanjaarden, die in het
stuk voorkomen, zich niet gunstig uit over het protestantismE'
en over den beeldenstorm. Ferdinand de Toledo, de ZOon van
Alva, verhaalt, dat in den raad Aremberg het volgende als
zyn oordeel had uitgesproken I) :
:I)

,.Men had te lang gesloft, het was te ver gekomen,
De kettery had reeds de harten ingenomen.
De grootste steden, reeds gevolgd van al de rest,
Die waaren meest besmet van deze lucht en pest.
Men was te traag geweest in 't straffen van dit muiten:
Een scherper middel wierd vereischt om die te stuiten;

1) Blz 13
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Gelyk men had gezien, toen de ongebondenheid,
Uit duUe drift, zich door gantsch Neêrland had verspreid,
Hun handen schonden, (en by troupen zich verdeelden)
Aan altaarschendery, en kerkgewyde beelden.
De geestlykheid geschopt, gesteld ten schimp en smaad,
Mishandeld en vervolgd met doodelyken haat:
Het heiligdom onteerd, kapel en koorgewaden
Ten priesterdom gewyd, geheilIgde sieraden
Van onwaardeerbre schat, met alle onmenschlykheên
Verachtelyk vertrapt, en met de voet getreên,
Waar voor de boosheid zelfs zou aarselen en gruuwen;
Het alderheiligst beeld, ten trots in 't aanzicht spuuwen,
Vermorseld en verplet, ten schennis en ten roof,
Tot een vervloekt schandaal van 't algemeen geloof.
Dat, die het was hun zaak deez' moetwil in te toomen,
Met een en zelfde haat ook waaren ingenomen".

Vargas zegt tot Alva 1) :
»Graaf Lodewyk, vol haat, spuuwt niet dan vuur en vlam
Op uw bedryf, zo doen de oproer'ge te Amsterdam,
DIe om hun kettery halssterrig door te dryven ,
Bestaan hun overigheid daar wetten voor te schryven,
En af te parssen , om, in wIl en tegenweer,
Te oefnen opentlyk hun nieuw verzon ne leer,
Tot nadeel van het oud', voor meer als duizend jaaren,
By zo veel vaderen, en 't bloed der Martelaaren
Bevestigd; deze stad voor zyne Majesteit,
Heeft steeds volhard in trouwen onderdanigheid;
De zuiv're godsdienst rein, en onbevlekt beleden,
Na 't wettig kerkgebruik , en oude roomsche zeeden ,
Maar nu geworden tot een baierd, en een wyk,
Der kett'ren huichelaars, en sekten te gelyk,
Daarvan men 't haele land alom noch hoord gewaagen".

Later spreekt Vargas er van S) om »tot een teken, En schrik
der ketters" de bloedvlag op te steken, en zijn er geene beulen
te vinden,
»Zo slaan wy zelfs de hann aan dat geheiligd werk,
Om met de ketters zelf ten ladder op te stygen".
1) Blz 21

2) Blz 44
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Alva spreekt 1) van het dempen »van deze opgerez'ne ketterijen", en meent, dat het noodig is
,.Dit onkruid, 't geen ons hier scheen boven 't hoofd te groeijen
Tot aan den wortel, en te grond toe, uit te roeijen ,
Op dat dien stank, die reeds de zuivre lucht bezet,
Door een vergifte damp gansch Neêrland niet besmet".

Ook elders 2) spreekt hij van ketterij, zt>lfs met het adjectief
»snood" 3), en meent, dat men haar niet moet gedoogen,
»Maar op het alderschitrpst het misbruik af te schaffen;
De ketters in 't vervolg op 't allerwreedst te straffen j
Zo heeft men echter, na 't vertrek der MajesteIt,
Van 't heiloos staatsverderf de snoode grond geleid".

Riethoven, de bisschop van Yperen, die de veroordeelde graven tot den dood voorbereidt, zegt 4):
»Myn voesterlingen, nolt veraard van uwen struIk,
Der vaderlyke zeên, en wettig kerkgebruik ,
Gegrondvest op de aloude onfeilbre Roomsche gronden,
Gezuiverd van deez' nieuw verdichte en valsche vonden".

Dit ging te ver; men kon het niet langer rustig blijven aanzien, dat de hervormde godsdienst zoo hevig werd aangevallen.
Dat al die woorden Alva en den zijnen in den mond werden gelegd, daarop werd niet gelet. Er verscheen een pamflet tegen de
pachters van den schouwburg, De Geheimschryver van Apollo,
aan de verlaate Schouw-burg, waarin het heet, dat in het treurspel »'t Gewyde Kerkkoor vuyl gesart" is. En terwijl de voorrede van het treurspel van 24 November is gedateerd en het
stuk toen zeker pas was opgevoerd, werd reeds den 1Oden December eene buitengewone vergadering van den kerkeraad belegd en hier besloten tot de burgemeesters het verzoek te
richten om de opvoering van het treurspel, »waarin alderley
bittere ende boose invectiven tegen de Reformatie ende de gereformeerde godsdienst" voorkwamen, te verbieden. Men besloot eene commissie af te vaardigen om dit plan ten uitvoer
1) Bb. 14

2) Blz 25

3) Blz 33

4) Blz 48
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te brengen I), en reeds den 13den van diezelfde maand kon de
commissie meedeelen, dat de burgemeesters beloofd hadden aan
dat verzoek te voldoen 11). Zoo werd dan de opvoering van
het treurspel verboden 3) en de kerkelijken konden hun hart
ophalen aan een pamflet, dat tot titel droeg Op het verbieden
van het Tooneel-spel van de Graven Egmont en Hoorne~), een
juichtoon over hunne overwinning.

1) Vgl een opstel van den Heer J H Rossing in Het Nederlandsen Tooneel. 4de jaargang. Oct 1874-Áprzl 1875, blz 126, Noot Die Noot luidt aldus:
.Extra-ordmaire vergadering den ] Oden Décember 168ö. is voorgestelt in dese vergadennge, dat tegenwoordlgh op 't Schouwburgh gespeelt wert het treurspel van de
doot van dc graven Egmont en Hoorn ",aarin alderley bittere ende boose invectiven
tegen de Reformatie ende de gereformeerde godsdienst etc gevonden werden, en
daerop geresolveert een commiSSie te maeken aen de Ed groot achtb heeren borgemeesters om te versoecken, dat het hare Ed groot achtb moghen believen dit treurspel door hare autorlteyt te verbieden en slJn daertoe gedeputeert de praeses (de
predikant RUJIP1.U8) met slJn ouderlingh alsmede d Ie Matre" Protocol 15 f". 125.
2) Zie t a p .
• Ordmaire vergadennghe den 13 December 1685 hebben de E broederen gedeputeerde om de Ed groot achtb Heeren burgemeesteren te versoecken, dat het treurspel van de doot van de graven Hoorn en Egmont etc mochte verboden werden, ~e
rapporteert, datse hare commissie hadden afgeleght en van de Ed groot achtb. Heeren Borgem. toeseggIng ontfangen dat hetselve treurspel sou verboden werden, syn
de broederen gedeputeerde voor hare moeyte bedanckt". Protocol 16 f" 126
3) Het beslUit hiertoe door de burgemeesters IS echter niet te vinden.
4) Aanwezig in de bibliotheek ThysJUs Het stukje lUidt aldus:
HWaarom of Govard. .Jan en Pwt,
Drie wige (?) Pachters der Tooneelen,
De doot der Graven niet meer speelen,
Daar Lammerd Roodneus bang om ziet,
En vast de schuIt WIJt op een ander,
Ja Dol van spijt zich zelf vergist,
Van dat hy nu de winst vermist,
Die hy verhoopte, als medestander,
Uyt Schouburgs Pacht van elk gehaat P
Schoon dat zy 't zelf niet openbaren,
Ik zal 't na Waarheyd, u verklaren;
't Is van de Achtbare Magistraat
Voorzichtig van 't Tooneel verbannen,
pe Schouburgs Vargassen ten spot.
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Zeker was het hard voor Asselijn, dat een stuk, waarvoor hij
de stof ontleend had aan de geschiedenis van zijn aangenomen
vaderland, werd verboden. Maar zijn .Jan Klaaz en K'I'aam-bedt
waren hem zeker nog niet vergeven en het is niet onmogelijk,
dat men thans de kans gunstig zag om zich te wreken. Het
treurspel bleef dus een tijd lang van het tooneel, doch het verbod schijnt na eenige jaren te zijn opgeheven of niet meer van
kracht te zijn geweest. In 1699 zag ten minste eene tweede
uitgave, die in geen enkel opzicht van de vorige afwijkt, het
licht 1). Misschien heeft de 67jarige dichter zich echter door
den tegenstand, dien zijn stuk ondervond, laten afschrikken
om vooreerst weer zijne krachten aan hel; tooneel te wijden

v.
De eerstvolgende belangrijke gebeurtenis in het leven van
Asselijn na het uitgeven van De dood van de Graaven Egmond
en Hoorne is het huwelijk van zijn zoon Lodewijk. Den 19den Dec.
1687 werd deze in huwelijk ingeteekend 2) en wij mogen onderstellen, dat onze dichter het niet aan een bruiloftsgedicht zal
hebben laten ontbreken 3).
In 1690 schreef hij weder voor het tooneel. En thans begint
het meest productieve tijdperk van zijn leven. In 1657 voor
het eerst als tooneeldichter opgetreden, had hij tot 1690 in
het geheel acht stukken op het tooneel gebracht. Na 1690
Die DIets ontsiende Mensch of God,
Invoeren Beulen en Tyrannen,
't Hervormd Geloof tot schand en Smaad,
Door God verloochende Eygenbaat"
1) t'Á.msterdam, hy á'Erfgen van Jacoh Leacailje, enz, 1699
2) Lodewyk A88elyn van ..J. Boekhouder oud 27 .laren op de Rooaegracht geass.
met syn Vader Thomas A88ely»- en Ghrutzna Poort flan A. Wed .Tan lhrclcs Ploeg'"
,n de Rooaeatraet
3) In het bovengenoemde MS, aanweZJg op de Leidsche Bibl van Nederl Letterk.,
komt op blz. 24 een vprs voor, Bruylofa·Kroontze getiteld, waarin de brUId KriatJntJ
heet, terWIJl de naam van den brUIdegom Dlet wordt vermeld.
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schreef hij er nog tien. Misschien had hij zijne zaken aan
kant gedaan en kon hij rustig leven; in elk geval had hij
overvloed van tijd en begon op zijn 71 ste jaar met nieuw vuur.
In het begin van 1690 kwam De stiefvaar 1) uit, een pendant van De stiefmoer , die voor zes jaren het licht had gezien.
Voor dit stukje heeft de dichter, wat enkele brokjes betreft,
zeker een vriend in den arm genomen; er komt nl. Latijn in,
door een verwaanden schoolmeester en evenzeer verwaanden
schooljongen gesproken.
Toen Willem III den 5den Februari 1691 na een gevaarlijken overtocht voor het eerst als koning van Engeland zijn intocht in den Haag deed en alle dichters wedijverden in het
verwelkomen van den vorst, schreef ook Asselijn een groot vers,
Wellekoomst van Koning Wilhelm getiteld, dat waarschijnlijk afzonderlijk werd uitgegeven 2) In de twee laatste maanden van
datzelfde jaar kwamen drie tooneelstukken van hem uit. Eerst
verscheen Juliaan de Medicis 3), een treurspel, dat aan de regenten van het Wees- en Oude-Mannenhuis werd opgedragen.
In die kleine opdracht zegt de dichter: »en terwyl wy altoos,
uit zugt en liefde tot de Tooneel Poëzy, en tot voortzettinge
van de Schouburg, ten behoeven der beider Godshuizen,
welkers voorzorg en bestiering TJ. E. E. zyn toe vertrouwd, en
aanbevoolen, onze liefde en yver hebben betoond, zo zyn wy
ook als noch bereid, om de krachten, die by ons zyn overgebleeven , in te spannen, en tot derzelver dienste te besteeden".
Het stuk is verder versierd met een lofdicht van Dr. Ludolph
1) Blyapel Door T AssehJn t' Amsterdam, By d'Erjgen' van J Lescaz17e, enz, 1690.
Het privIlege IS van 16 Maart
2) Het komt voor in een handschriftJe , berustende in de bibliotheek der Leidsche
MaatschappiJ van Letterkunde, Gedtchten ter eere van den Stadlwuder Wûlem III,
15 blz 4° Het gedicht van AssehJn beslaat a bladzijden en IS met zijn naam onderteekend In de verzamelIngen Meulman, Muller en ThyslUs wordt het Dlet gevonden Dat
het vers geschreven werd bIJ de eerste overkomst van den konmg blIJkt UIt de toespelIngen op de onderwerpmg van Ierland.
3) Treurspel Door T AssellJn t'Amsterdam,bydeErjg:vanJ. Lescazwe, enz., 1691Het priVilege is van 1 November.
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Smids I), van 25 October 1691 gedateerd j het was toen dus
reeds opgevoerd.
De inhoud is de samenzwering der Pazzi's tegen Laurens en
Juliaan de Medicis in 1478 en de moord op den laatstgenoemden. Ook dit treurspel wijkt in vele opzichten van de geschiedenis af. Zoo heeft de moord plaats bij gelegenheid van het
huwelijk van Juliaan met eene dochter van één der Pazzi's,
terwijl van dit huwelijk of van zulk eene verhouding niets bekend is. Dergelijke afwijkingen maken het moeilijk de historische bron van het treurspel op te geven; waarschijnlijk echter
zal Asselijn wel gebruik hebben gemaakt van Hooft's Rampzaaligheden der verheiJinge van den huize Medicis, waarin de
samenzwering wordt behandeld 2).
Eenige dagen na dit treurspel verscheen De schynheilige
vrouw, Met de Uitvaard van Jan Jasperzen , Vader van Saartje
Jans 3). Voor de laatste keer werd hier de geschiedenis van
Jan Klaasz ter band genomen. De band van dit blijspel met
de drie vroegere is zeer zwak; geen der bekende personen
treedt hier in op j men hoort alleen hoe het met hen is afgeloopen en ziet de begrafenis van Jan Klaaszen's schoonvader.
Op eene enkele plaats van het stukje wil ik wiizen, omdat
daaruit blijkt, hoe Asselijn zijne Frallsche afkomst verborgen
hield. Twee aansprekers moeten iets aanzeggen bij eene menigte Franschen, die te Amsterdam wonen, en de een leest
eene lijst van hen op in het Franseh, waarin de draak wordt
gestoken met de beroepen, die zij uitoefenen. Onder hen komt
o. a. ook voor »Thoma Diepois, componeur de commedie,
chanson nette e pharsse pou Ie théatre", waarmede Asselijn natuurlijk zich zelf bedoelt. De aanspreker, die de namen heeft
opgelezen, besluit met de woorden:
1) J)c Schouwburg aan Thomas Assel1fn, In)n Treur8JIcl, .Tulw,an dc McdzC'ts, ten
Toncele voerendc, ook opgenomen In Lud Smlds' PocS!/e Horat dc Art. Ut Pzctura,
PoesZ8 ent t' Amsterdam, By J)"k Boctcman, enz, blz 8
2) Vgl dl III der folio-uitgave, 1704, blz 181, vlgg.
3) Bl1f8JIcl Tc Amsterdam, by dc Erfg: .J. LescazlrJc, enz, 1691.
Het privilege is van 12 November.
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Wat dunkt u van zulk een zoort, en zo volgenze alle meest na mal[kanderen.
»Albert (de andere aanspreker).
Wel, ik heb me niet konnen houwen van lachchen, zulke wonderlyke
[naam en , en zulk een taal.
Maar hoe kan je ze vinden?
Van Dockum.
0, als ik 'er maar een heb, zo heb ik ze altemaal,
Ze hangen als een klits aan een."
:0

Of het wel aardig was van Asselijn zijne landgenooten, die
in dezen tijd na de herroeping van het edict van N antes, in
grooten getale eene toevlucht te Amsterdam hadden gevonden
en er met moeite aan den kost kwamen, op zulk eene wijze
belachelijk te maken, betwijfel ik zeer.
Reeds in de volgende maand verscheen Mel('hior, baron de
Ossekop I), eene klucht in één bedrijf, terwijl al de vorige
blijspelen en kluchten met uitzondering van De stiefmoer drie
bedrijven tellen. Ik vermoed, dat het stukje, waarin het moffenpatois van een bluffenden Duitschen baron eene hoofdrol
speelt, eene omwerking is eener andere klucht uit het eerste
gedeelte der 17 de eeuw.
In 1692 volgden twee kluchten in één bedrijf. De Schoorsteenvee.qer door Liefde 2) moest een beeld geven van de gewoonten
dier heeren l hunne wijze om gereedschappen te dragen en hun
geroep van Sjou, sjou. Het andere stukje, dat later op het
tooneel kwam 3), heet De kwakzalver 4). In 1663 had Focq uenbroch een stukje geschreven voor eene bruiloft, dat tot
1) Kluchtspel Door T Asselijn t'Amsterdam, By de Erfg:.T. Lesca,lje, enz, 1691
Het privilege is van 3 December
2) Kluchtspel Door T Asselijn By de Erfg: J Lescaiije, enz., 1692
Het privilege is van 20 Maart
3) Vgl De Kwakzalver, blz 32, waar gezegd wordt.
"En heeft men onlangs op de Schouburg, de Schoorsteenveeger, door Liefde
[verbeeld", enz.
4) Kluchtspel De Heer W G TT Focquenoroch gevolgd Door T AssehJn B!!
de Erfg' van J Lescaûje, enz., 1692
Het privIlege IS zonder datum
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titel had Klucht van Hans Keyenvretzer, Medicijnen doctoor, en
dat later als de Kluclzt van de Quacksalver in de uitgaven zijner
werken werd opgenomen. Het gebroken Duitsch van een kwakzalver is in deze klucht, waarin drie personen optreden, de
voornaamste aardigheid. Asselijn werkte Focquenbroch's klucht
om, bracht er eenige vrouwenrollen en eene kleine verwikkeling in, maar nam een groot deel en voornamelijk het
gebroken Duitsch van zijn voorganger over I).
Ook in 1693 zagen twee tooneelspelen van Asselijn het licht.
Gusman de Alfarache, of de doorsleepene bedelaars i) is een
blijspel in drie bedrijven, ontleend aan den bekenden Spaansehen roman, waarvan reeds in 1658 de derde druk eener vertaling het licht had gezien 3). Ik ben niet in de gelegenheid
geweest Asselijn's stuk met deze oude bewerking te vergelijken 4).
Maar zeker is het, dat onze dichter in zijne navolgingen niet
gelukkig is geweest. Terwijl toch in De kwakzalver bijna al
het ruwe van Focquenbroch's klucht behouden bleef, is Guzman de Alfarache wel het onbeduidendste werkje van Asselijn j
hij wijkt hierin geheel af van zijne gewone wijze van behandeling.
Van veel meer beteekenis is De spilpenning , of verkwistende
vrouw;), dat eveneens in drie bedrijven is verdeeld. Hoewel
de verwikkeling weinig beteekent , treffen wij hier dezelfde aar1) Vgl mlJn opstel over Focquenbroch m ]Je Guia van 1881, dl. 111, blz. 501.
2) BIYSJlel ]Jaar T AsseliJn t'Amsterdam, Ey d'Erfgenamen van .Taco~ Lescazlje,
enz, 1693
3) De titel is: Het leven van Guzman ti'Alfarache, 'tafoeeldsel van'tmcnschel'ljk
leven, onder de gedacnte van een Spaenschen landlooper en bedelaer; wacrin de aldergheslcpenste jiclte1'ZJen en schelmstuckm '!Jder een tot nut werden ontdeckt (Vgl.

Dr J te Winkel in dit tIJdschrift, lsl. Jaarg, 1881, blz. 80, 81)
4) In Le Sage's vertaling van den roman luidt het opschrift van het 6d. hoofdstuk
van boek IJl· .De la compassion que Guzman fit à un cardinal, et quelle en flit la
suite". (Oeuvres dj A René Le Sage, ornée8 de gravures, Part8, 1828, dl V, blz.
293) Van de gebellrtenissen, in dit hoofdstuk vermeld, heeft AssellJn een vrlJ gebruik gemaakt
5) Blyapel ]Joor T Asselijn Te Amsterdam, By ti' Erfgenamen van Jakob Lescazl]e,
enz, 1693
Daar het privilege van dIt stuk evenmm een datum heeft als dat van Gusman
de Alfarache, is de volgorde van deze beide werken Illet te bepalen.
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dige zedenschildering aan als in de eerste blijspelen der Jan
Klaasz-serie.
In het begin van 1695 schreef Asselijn een lijkdicht op
koningin :Maria, die 28 December 1694 gestorven was. Het
heeft tot titel: Op de uytvaard van Maria Stuart, Koninginne
van Groot Brittanje, en is mij slechts in handschrift bekend I).
In het laatst van dat jaar gaf onze dichter zijn laatste treurspel, De belegering en hongersnood van Samaria S), uit. Hij
droeg het werk op aan Isaak de Pinto, die in datzelfde jaar
als dichter was opgetreden met het blijspel De knorrepot, of
de gestoorde doctor 1), bewerkt naar Le Grondeur van de
Brueys 4). In die opdracht leest men o. a: »Het is zeker, myn
Heer, dat onder het gantsche beloop der Dichtkonst de Tooneelpoëzy de verheevenste is, en onder die de treurstoffe ; men
hoor den onvergelijklijken J. V. Vondel hier van, daar hy zegt:
Hoe hoog men draaf in styl en toon.
Het Treurspel spand alleen de kroon.

ook zelfs d'Ouden, zo Grieken als Latijnen, hebben deze heirbaan gehouden, en die tot allen tijden de hoogste plaats gegeeven".
Ik haal deze woorden aan, omdat er uit blijkt, dat Asselijn
in weerwil van het grootere succes, door hem met zijne blijspelen behaald, zich toch het liefst als treurspeldichter beschouwd
wilde zien. En in dit treurspel betreedt hij eene voor hem
nieuwe baan. Nog in 1682 was hij hevig tegen Vondel's
1) Vgl blz 33 van het bovengenoemde MS Mengelthckten van Thomas Asselbn.
BIJ Muller, Menlman en Thysius wordt dIt gedicht niet genoemd
2) TreurSJIel Met veracneyde]je Vertoonzngen ])oor T AssehJn t' Ámsterdam, Bg
de Wed van Ggsóert de Groot, enz, 1695
De opdracht is van 18 October
3) Eene latere mtgave IS van 1753, Te Ámsteldam, Eg Izaak JJuzm, enz Lndolph Smlds schreef er een lofdIcht op, evenals Katharyne LescailJe (MIJ1>gelpoezg,
dIl, 1737, blz 360)
4) Vgl P Haverkorn van Rbsewbk, ])e oude Rotterdamsche Schouwóurg, Rotterdam Fan Hengel en Eelt.Jes 1882, blz. :In.
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treurspelen opgetreden, thans koos hij 'l;elf een bijbelsch onderwerp en volgde hierin dus den grooten dichter na.
Volgens de opdracht was de stof voor zijn treurspel hem aan

de hand gedaan door »een voornaam liefhebber der poëzy",
waarvoor men Dr. Bernagie heeft gehouden I). Het onderwerp
is ontleend aan II Koningen, hoofdstuk 6 en 7, maar historische kennis was niet de sterke zijde van Asselijn, en zoo
begaat hij dan ook in dit stuk weder fouten, die te vermijden
waren geweest. Bij hem is het niet Acbab, tegen wien de Syrische koning Benhadad optrekt, maar Joram, de koning van
J uda , enz. Het treurspel is met vijf vertooningen versierd,
waarvan enkele, die den hongersnood voorstellen, zeker de
haren der toeschouwers te berge hebben doen rijzen
De belegering en hongersnood van Samaria was het laatste
tooneelstuk van onzen dichter, dat in druk verscheen. Er bestaat echter nog een blijspel van hem illl handschrift, De dobbelaar getiteld, dat zeker uit zijne laatste levensjaren dagteekent ,
daar het in sommige opzichten overeenkomt met zijne andere
kluchten uit dit tijdperk. De dobbelaar is een blijspel in drie
bedrijven, ons overgeleverd in het handschrift van den dichter
zelf; zijne naamteekening komt nl. overeen met die, welke hij
twee keeren plaatste in de huwelijks-inteekenregisters. Misschien heeft hij aan het stuk nog iets willen veranderen, misschien ook heeft de dood hem belet het uit te geven. Enkele
aardige tooneeltjes in dit stuk verraden weder Asselijn's talent
voor het blijspel. Uit het handschrift, dat op de Haarlemsche
stadsbibliotheek berust, heb ik elders iets meegedeeld 2).
Het laatste treurspel van onzen dichter was voorzien van
een lofdicht van Abraham Bogaert. In het volgende jaar beantwoordde Asselijn deze beleefdheid. Bogaert bezorgde in
1696 eene nieuwe vermeerderde uitgave der werken van Foc1) Vgl. mijn opstel over Dr Pzeter Bernagie in dit tijdschrift. 3d. jaarg. 1883,
blz 155
2) Zie De Nederlandscne Spectator van 1883. blz 125.
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quenbroch I) en Asselijn schreef een lofdicht op het boek. Het
is het laatste gedicht, dat wij van hem kennen. Hij was toen
77 of 78 jaar oud en zal waarschijnlijk kort na 169û zijn gestorven. De dag en zelfs het jaar van zijn dood is niet bekend en hoogstwaarschijnlijk ook niet uit te vorschen '). Voor
zoover ik weet, heeft geen enkele dichter bij het einde van
zijn lang en werkzaam leven een lijk~ of grafdicht op hem
geschreven.

VI.
Als treurspeldichter heeft Asselijn de romantische richting
krachtig voorgestaan j dit blijkt uit de keuze zijner onderwerpen, de behandeling er van en uit zijne uitspraken in voorredenen en opdrachten. Terwijl hij er ruiterlijk voor uitkomt
wel wat geleerd te hebben van de leden van Nil Volentibu8
Arduum, die zoo wild zwaaiden met de banier van het Fransche classicisme, streed hij tegen dat classicisme, nog niet zoozeer om den vorm der treurspelen, als wel om de vertaalwoede,
waartoe het importeeren van dien kunstvorm het sein gaf.
Het is wel een vreemd verschijnsel, dat juist een Franschman
van geboorte vooraan stond in den strijd tegen navolging der
Franschen. Hij verlangde oorspronkelijkheid en over het algemeen is hij getrouw gebleven aan die leuze. Maar als een
man van weinig kennis en beschaving heeft hij in den strijd
tegen eene beter gewapende overmacht het onderspit moeten
delven. De onderwerpen, die hij meestal voor zijne treurspelen koos, waren te zwaar voor zijne krachten. De geschiedenis van Mas-Anjello, den ondergang van Egmont en Hoorne
in den vorm van een treurspel te gieten, vereischt grooter talenten, dan hij bezat. Aan den anderen kant nam hij dikwijls
1) Het werk kwam bIJ de weduwe van Gysbert de Groot in 2 dln uit.

2) Een onderzoek hiernaar was zonder resultaat Waarschijnlijk werd Asselijn begraven op het Westerkerkhof, dat dIcht bIJ zijne woning was gelegen, en de begrafenisboeken van dit kerkhof zijn voor de jaren 16940-17401 niet aanwezig
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eene stof ter hand, die zich niet leende voor het treurspel, of
waarin geene genoegzame gegevens waren om er eenige bedrijven mee te vullen, zooals bij De moort tot Luyk en De belegering en hongersnood van Samaria. Verder is de taal in zijne
werken dikwijls ruwen had Asselijn geene letterkundige vrienden van beteekenis om hem in zijne pogingen te steunen. En
zoo moesten zijne treurspelen spoedig plaats maken voor vertalingen en navolgingen.
Als blijspeldichter heeft Asselijn grootere verdiensten. Zijn
Jan Klaaz en Kraam-bedt behooren tot de beste Nederlandsche
blijspelen der 17de eeuw. De andere stukjes naderen meer de
klucht, doch zijn op eene enkele na alle uitstekend geschikt
voor het tooneel. Evenals de blijRpelen van Bernagie ') hebben zij zich lang op het tooneel staande gehouden.
Asselijn heeft weinig letterkundige vrienden gehad. Gedurende den hevigen strijd met Nil Volentibus Arduum stond hij
aan het hoofd der eene partij en was dus zeker op goeden voet
met Blasius, Engelbrecht en anderen. Tobias van Domselaar
deed hem de stof aan de hand voor één zijner treurspelen,
Ludolph Smids en Bogaert schreven lofdichten op een paar
zijner werken. Maar in de talrijke dichtbundels dier dagen
wordt zijn naam verder niet genoemd. Bogaert noemt hem
den dichter,
»Die, onafhanklyk van een ander,
Op 't Schouwburg plant den zegestander".

Asselijn ging zijn eigen weg, behoorde tot geene club, welker leden zich door wederzijdsche bewondering het leven aangenaam trachtten te maken, en - men zweeg over hem en
zijn werk. Ook geloof ik niet, dat hij zich sterk liet protegeeren. Zijne stukken zijn wel dikwijls aan een burgemeester
of ander machtig man opgedragen, maar onder de menschen
van dezen kring, die hij persoonlijk kende, noemt hij slechts
1) Het komt mij voor, dat Dr Jonckbloet in zijne Geschzedems der Nederl tetterk.
(17 de eeuw. dl. IJ, blz 453, vlgg) bU de beoordeeling der twee dichters Bernagie
te zeer in de schaduw heeft gesteld.
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Joan van Marcellus. Hij spreekt van» de toegang die wy wel
eer onder u wel Edelheids familie hebben gehad" en van de
familie, »waar aan wy t'allen tyden verpligt zyn" 1).
Ook de latere dichters zwegen van Asselijn, en het is alleen
Wellekens , die met den versregel:
",Gy, Asselyn, hebt ook den Schouburg dienst gedaan ,"

melding van hem maakt 2). En zelfs Langendijk , die toch Asselijn
als zijn voorganger kon beschouwen, heeft wel een versje gewijd
aan één der schilderijtjes van Troost, waarop Jan Klaasz en
Baartje Jans staan afgebeeld, maar noemt Asselijn's naam niet 3).
Er blijft nu nog over om na te gaan welk lot de tooneelwerken van Asselijn in lateren tijd hebben gehad. De Open ondergang van Mas-Anjello, waarvan boven reeds vier uitgaven zijn opgenoemd, zag in 1701 nog eens het licht 4). De
dood van de Graaven Egmond en Hoorne werd herdrukt in
1699 5), 1722 8), 1738 7) en 1754 8). Van de Jan Klaaz
zijn drukken van 1709 9), 1732 10) en eene verkorte uitgave
zonder jaar I t), van het Kraam-bedt of Kandeel-maal van Zaartje
Jans drukken van 1716 IS) en 1727 13). De stiefvaar werd in
1) In de opdracht van ])e dood van de Graaven Egmond en Hoorne
2) Vgl Verschezden Gedzchten Te Amsterdam, By Gerrzt Bos, enz, 1729, blz 60
3) Zie Gedzcht~n, dl 111. Te Haarlem, B~ J Bosck, enz, 1751, blz 4050
40) 1.ot Amsterdam. By de Wed van Gysóert de Groot, enz.
5) t'Amsterdam, Ó!J d'Erfgen van .Tacoó Lescm!:Je, enz
6) t'Amsterdam, Ó!J de Erfgen van .T Lescaz!:Je en ])"k Rank, enz
7) Tc Amsteldam, By Izaak ])uzm, enz
8) Te Amsteldam, EU Izaak Duzm. enz.
9) .Den laatsten ])ruk Te Amsteldam Bg de Erfgen: van J Lescazlje, enz
10) t'.J.msteldam, By ])amd Ruarua, enz,
11) KortswylJge JTryery, van Jan Klaaaen en SaarfJe Jans Klugt'8Jiel Gedrukt
voor de Lef-hebbers Z pi en J 240°.
Van het lste bedrIjf IS het 2de tooneel en de helft van het 3da opgenomen, van
het 2da bedrijf de helft van het 2da tooneel en het 10de, het Bde bedl'lJf is geheel
afgedrukt.
12) Tot Amsterdam, By de Wed: van Gyaóert de Groot, enz
13) f Amsterdam, Gedrukt óy Wed Jacobus van Egmont, enz.
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1755 1) en 1784 2) weer uitgegeven, De spilpenning of verkwistende vrouw in 1726 3) en 1784 4).
Vooral de figuur van Jan Klaasz bleef langen tijd zeer populair. Niet alleen wordt zijn naam genoemd in het in 1697
verschenen werkje »De vrolijke Bruilofs Gast 5), maar hij werd
op kinderprenten afgebeeld en het is zelfs niet onmogelijk, dat
hij zijn naam afstond aan den held van de poppekast 6). 001'nelis Troost vond in het blijspel de stof voor drie schilderijtjes,
die hij in 1737 en 1738 vervaardigde 7).
Verscheidene stukken van Asselijn hebben zich gedurende
geruimen tijd op het tooneel staande gebouden. Zoo voerde
in Augustus 1755 de »jonckheyt van de Latynsche scholen der
Societeyt Jesu" te Maastricht De belegering en lwngersnood van
1) Te Amsteldam, By [zaak })utm, enz
2} 'Ie Amsterdam, by .T Helders en A Mars, enz

3) Te Amsteldam, By de Er/gen' van J Lescatl(je en }),rk Rank, enz.
4) Te Amsteldam, By .T Helders en A Mars, ellz
5) Bestaande Z'II Boerttge Brut/ofs Levert.Jes En vermaakeZ,yke Jlznne- })'1!ten, Op
de lVatuur, van de vtervoetzge })zeren, VtssetZ. Vogelen, etc Als ook op andere Poorwerpen Mttsgaders, Een Toegzfte, van eemge Raadselen, Kus, })rznk en Blaas-levertJes,
Uyt Jaks en Ernst benymt, })oor.T Jonker t' Amsterdam (Aangehaald biJ A. Ising,
.Tan Kla{1szen en andere kluchtspelen aan de hand van Troost geschetst 's Gravenhage, Marttnus Nyho./f 1879, blz 39)
6) Vgl Ismg, t a p , blz 49 De heer J ter Gouw komt echter in zijne Naleztng op de Amstelodamzana (blz 112-114) tegen deze meenmg op. HIJ deelt tevens
mede nog voor 40 Jaren (dus ± 1825) een oud-models kmderprent te hebben gezien, waarop de hlstone van Jan Klaasz en SaartJe J ans was afgebeeld, en waarvan
hIJ Zich nog dIt rIJm herinnert
Jan Klaassen zit hier droog en stIJf,
En lacht om SaartJe Jans zijn wgf
Ook Dr G. D J Schotel (Vaderlandsche volksboeken en volkssprookJes, blz 297)
maakt melding van eene plaat, de hzstorze van .Tan Klaasz, of gewaande dtenstmaagd
biJ J Brouwer en de Wed J Ratelbaud UItgegeven, en haalt het verSje aan
Vrouw Diewert raast en hert en klaagd de heele buurt,
Dat zy zulk lomp stuk vleesch heeft tot een meid gehuurd
Ook het Kraam-bedt werd In prent gebracht (t a p., blz 298)
7) Het ziJn n° ]48, 149 en 150 der collectie van het Mauntshuis Lucas Pater
schreef er later drie bIJschriften op (VgL Nagelaten Poezy. Te Amsterdam, By de
Erven P. Meyer en G. W'arnars. 1784, blz. 45).
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Sa maria op 1). In 1774 schilderde Barbiers de ouderwetsche
burgerkamer van den Amsterdamsehen schouwburg, »met de
afbeelding van het Twaalfde Tooneel, uit het kluchtspel, De
Stiefmoêr", waarnaar in 1787 eene gravure werd uitgegeven ll).
Dit blijspel werd in de laatste helft der 18 de eeuw dus nog te
Amsterdam opgevoerd. Dit was ook het geval met De dood
van de Graaven E.gmond en Hoorne. In 1763 keurde de Hollandsche Tooneelbesclwuwer het stuk geene aanmerkingen meer
waardig 3). En terwijl eenige jaren later Simon Stijl het spel van
Punt, Duim en Starren berg in dit treurspel prijst 4), laat Corver zich aldus over het werk uit 5): »Zijn 'er in het stuk van
Egmond en Hoorne zoo veele wonderen te verrigten? Punt en
Dltim zeiden altijd, dat deze Clwrakters meer naar Kruiers of
Sclwenlappers, dan naar twee Edellieden geleeken ; en de rollen van Sophia en Sabina vergeleken zij bij Visteeven , en zij
zijn waarachtig niet veel beter dan Visteeven en Kruiers die in
rijm spreeken: en de rol van Alva wat zegt die, schoon zij nog
de beste in 't stuk is? . " Mijns oordeels , behoorde men, zoo
men een begin van Reforme wilde maken, dit stuk (even als
de Reformatie, ten tijde der gemelde Graven, met de beelden
uit de kerken te werpen, begon ,) ten eerste van het Tooneel
te werpen, met zijne mooije vertooning van het schavot, en
de twee koppen van de Graven, die daar op te pronk staan."
Dit schreef Corver in 1786.
Ook in den Rotterdamsehen schouwburg werden iu dienzelf1) Op de Haarlemsche stadsbibliotheek is het :volgende programma aanwezig:
Den hongers-noodt van Samanen Bly-e'lndzq Treur-spel aal vertoont worden door
de jonckhC!lt va.. de LafgnBche 8cholen der Soczetcyt Jesu Den 26, 27 en 28 ,Jugustus 1755 Opgedraegen Aen d'Eed' ,Jchtó' Heeren, de Heeren Hoogh-Schouten,
Borge-meesters, Schepenen en de Geswore Raeden der stadt MMstncM, Door welekers gewoonellJcke MzlthC!lt de .JaerllJksche Prysen sullen UJjt-gedC!llt worden. Tot
j1aestncht, Bg Jacoó Lekens Boeckverkooper 4°, vier blz
2) Ik vond de gravure In eene der Ultgaven
3) Vgl P Haverkorn van R\jsew\Jk, t a p , blz. 125
4) Vgl Het leven pan Jan Punt, blz. C2.
5) Vgl. 'looncel·aantekenlngen, blz 85.
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den tijd verscheidene stukken van Asselijn nog opgevoerd.
Gedurende de drie jaren, dat Punt daar directeur was (26 Mei
1773-18 Mei 1776), werd De dood van de Graaven Egmond en
Hoorne driemaal vertoond, en verschenen zelfs de tooneelspeIers in nieuwe Spaansche kleederen , misschien expresselijk voor
de gelegenheid vervaardigd I). De schynheilige vrouw werd een
keer I De stiefvaar twee kaeren, De stiefmoer drie, Jan Klaaz
drie en De spilpenning vier malen opgevoerd 2). Den 9 den Mei
1785 werd door de Rotterdamsche tooneelspelers de Jan Klaaz
in den Haag gespeeld 3), en den 21 sten van die maand De
spilpenning in Utrecht 4).
Tot zelfs in onze eeuw schijnen enkele blijspelen van Asselijn op het tooneel te zijn gebleven. Witsen Geysbeek schrijft
althans, dat zijne blijspelen »bij herhaling, tot in onze dagen
toe, met genoegen op den Amsterdamschen schouwburg (zijn)
vertoond, vooral zijn Spilpenning , Stiefvaêr en Stiefmoêr". Hij
keurt de treurspelen van onzen dichter )~ het opdelven uit de
vergetelheid geenszins waardig", maar prijst de blijspelen en
meent dat aan Asselijn met recht de naam van Amsterdamschen
Plautus toekomt 5). Collot d'Escury 6) noemt Asselijn »in
waarheid een komikus", vermeldt eveneens den eernaam van
Amsterdamschen Plautus 7) en prijst de »vinding, geest en
losse vrolijkheid" der blijspelen. Hoewel hij De dood van de
Graaven Egmond en Hoorne niet tot onze beste stukken rekent,
heeft hij toch lof over voor het tooneel, waar Sabina van
Beieren afscheid heeft genomen van haren man 8).
In onzen tijd bracht Dr. J. van Vloten de Jan Klaasz-serie

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vgl Haverkorn van Rijsewijk, blz. 74.
t a. p, blz. 355-380.
t. a p, blz 274
tap, blz. 275.
Vgl Bwgraphzsch .A.ntlwlogisch en Oritzsch Woordenhoek , I, blz. 165
Vgl Hollands roem zn kunsten en wetenschappen, IV (2), blz 614, 615.
Waar die naam vroeger voorkomt, is DllJ met bekend.
p., blz 531, Noot.

s) t. a.
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weder ter sprake 1), evenals de heer A. Ising, die een overzicht
gaf van die blijspelen en van sommige pamfletten, waartoe zij
aanleiding gaven 2). Dr. Jonckbloet spreekt in zijne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde met veel waardeering van
Asselijn's blijspelen en kluchten 3) en -Dr. A. de Jager gaf een
achttal werken van onzen dichter op nieuw uit 4).
Groningen, October 1883.

J. A.

WORP.

COLLATION DER HANDSCHRIFT VON SINTE
FRANCISCUS LEVEN.
Bei meinem früheren aufenthalt in Leiden war es mir durch
die liberalität der dortigen bibliotheksverwaltung ermöglicht,
die handschrift des gereimten mnl. lebens von St. Franciscus
mit der ausgabe yon Tideman zu vergleichen. Die zum teil
nicht unwichtigen resultate mögen hier mitgeteilt werden.
Abgesehen von dem, was von Tideman selbst bereits s. 357
ff. oder im glossar verbessert ist und hier unberücksichtigt
bleibt, enthält die hs. noch eine ganze anzahl richtigerer lesarten in folge von druckfehlern und versehen der ausgabe. Ohne
weiteres ist gegen die letztere der ersteren an folgenden stellen
beizupflichten und demnach zu lesen:
Vs. 43 Hen, welches als het en aufzufassen ist. Der ganze
passus ist schwer verständlichj ich denke mir die construction
folgendermassen: das tekin (vs. 41) wird vs. 50 erwähnt,
nachdem es vs. 48 f. noch einmal eingeleitet ist; 42-47 wä1) Vgl [.Tse1Jr;out. AJ.engeltngen en lnjdragen. Deventer, Ter (hnne, 1855, blz.
129-161
2) t. a. p, blz. 10-51.
8) 8de druk, IV, blz. 456, 476
4) Klassieken der Nederlandsene Letterkunde. .Á.sselijn's werken, uitgegeven door
Dr. .4.. de Jager. dl. I, Grontngen, Wolters, 1878.

101
ren demnach zwischensatz: »es kann nicht fehlen dass" (wörtlich »es kann nicht leicht geschehen dass nicht") »man die,
welche gerne die wahrheit hören, noch vorteil erleben sieht
u. s. w." Zu schreiben wäre demnach:
Merct een tekin harde clare Wie so geme horen tware,
Hen mach lichte niet gescien,
Men salre noch duegt an zien;
Dies radic minen vrienden dan
Dat si de waerhelt vangen an
Ende laten de boerden varen;
Want de tijt es nu te waren,
Daer die apostel af voorsprac - :

Vs. 161 anden. - 497 papen (papë). - 750 groten; ontfaerm ist masculinum. - 778. Die hs. hat den i strich über
dem dritten balken nach z. An sich wäre trotzdem noch möglich
zinghende zu lesen, da gewöhnlich der strich über den letzten
balken gesetzt wird, einerlei, welcher derselben i bedeutet,
z. b. vs. 784 znien statt zinen j vgl. auch unten meine bemerkung
zu vs. 163 und 3365. Der herausgeber liess sich verleiten durch
zanc in vs. 783 (Bonaventura: dumque..... laudes domino
lingua Francorum (also in franso!Jse im mnl. texte bedeutet
»auf französisch") vir dei Franciscus dec a n t are t; aUein trotzdem ist zwighende zu lesen, wie sich aus der lat. queUe ergibt:
ut solus et si 1e n s supernae audiret allocutionis arcanum. Die
hs. hat, trotz der auff'älligen bemerkung von Tideman zu vs.
1244, s. 359 f., mit ausnahme von nur 3 stellen stets zu,
su, du, tu für zw u. s. w. - 962 lieder (lied'); vgl. meine
Mnl. Gramm. s. 123 anm. 2. - 1374 Den. - 1424 ymagen
steht in der Hs. - 1901 waer (in der Hs.) braucht nicht verändert zu werden. - 1923 bi namen; hietsine (= hieten si ne)
ist dagegen zusammen zu schrei ben. - 2114 das c von maerc
ist in der Hs. getilgt. - 2141 das zine der Hs. ist nicht zu
ändern. - 2876 ten. - 2889 goliaert. - 3116 onsen (onsë).
- 3294 Aldos, welches beizubehalten ist. - 3417 steht balchi. - 3994 Sire. - 4002 buter. - 4047 muereulike i nicht
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muerewlike zu transscribieren. - 4091 winne. - 4182 achter
sprakere (sprak'e). Beispiele für achtersprakere neben dem gewöhnlichen achtersprekere bei Verdam Mnl. Wb., wo die
stelle richtig verbessert is. - 4439 muereulike; vgl. zu 4047.
- 4491 hine. - 4873 ten. ~ - 5043 das c von miracle ist
getilgt. Man könnte an eine gekürzte form mirael für amirael, almirael, den bekannten titel heidnischer fürsten denken; doch in beiden wörtern mirale mommeline zusammen
wird wol nur der name Miramolino, wie im texte der Acta

Sanct. steht, stecken. Was der übersetzer gelesen und geschrieben hat (Miramommeline?) wird sich schwerlich entscheiden
lassen. - 5365 daer der Hs. braucht nicht verändert zu werden. - 5481 ten (të). - 5527 ente. - 5721 cuede; statt
cuwede; vgl. latein quia non jrustra mentalis attentionis percipiebat auditu, quod continuae devotionis rum i na bat affectu.
Das Mnl. gebraucht cuwen auch selbständiger in ähnlicher
weise, zb. St. Amand 1, 3938 elc cuwe dese woorde ende versta.
- 6030 kenne. - 6049 ouderinge; eine änderung ist überflüssig. - 6477 snaf (Tideman hat suaf gelesen; vgl. oben zu
778); praeteritum von sneven in der bedeutung »streifen" (latein:
t1~nica contingebat easdem), welche urspünglicher sein muss, als

die bekannte von »straucheln" (woraus übertragen »fehlen");
der eigentliche begriff des verbums scheint demnach zu sein
»rasch an etwas vorbei streifen"; vgl. meine anm. zu Alex. IX
1005. Diese stelle klärt uns nun auch Esopet XLIV, 2 auf:
een esel sneef an sine side, zu der ich meine conjectur snoof
(Anz. für d. Alterth. 8,330) besser gesp art hätte. Aber die worte
bedellten nicht »ein esel strauchelte an seiner seite", sondern »streifte an seine seite". Da es gänzlich unwahrscheinJich ist dass sneef aus snaf, wie das organische praeteritum
von snev(m lautet, verschrieben , oder verlesen sei, so müssen
wir die erstere nach der ai-klasse gebildete form uns wol gefallen lassen und darin eine der formationen anerkennen,
welche ich in meiner Mnl. Gramm. s. 107 anm. als »rückbildungen" bezeichnet habe, weil sie nämlich nicht, wie in der regel
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die conjugationsformen, vom praesens oder infinitiv ausgehen,
sondern von einer zeitform, die nach unserer gewöhnlichen,
allerdings willkührlichen, anschauungsweise erst h int e I' derjenigen liegt, auf welche sie wirkt: nämlich nach analogie des
verhältnisses von praet. dreef, bleef u. s. w.: gedreven, gebleven
cooptiert sich das partic. gesneven ein praet. sneef. Es wird
nicht undienlich sein, ausser den a. a. o. bereits beigebrachten
analogien, mnl. praet. plur. heven (statt hieven) nach dem partic. geheven, nvlämisch dreeg, dregen (statt droeg, droegen) nach
dem partic. gedregen, die übrigen auf ähnlichen principien beruhenden mnI. bildungen hier einmal zusammenzustellen: praet.
plur. stolen (statt stálen) nach gestolen (Mnl. Gramm. § 148),
praet. plur. trocken (statt tráken), plogl~en und ploen (statt pldglten) , praet. woech, woeghen von weglten (statt wacl~, wágl~en),
praet. plur. sworen (staU swoeren) von swe1'en »jurare" sämmtlich nach den entsprechenden participia praet. (Mnl. Gramm.
§ § 144, 1. 144, 2. 146. 149); auch bei der umgestaltung der
flexion von sweren »schmerzen" und sceren (§ 149) sind die
part. praet. der wesentlichste factor. - 6721 up. - 6949
jamere (jam'e). - 7318 draech (daech); vgl. wegen der form
ohne das s der personalendung Mnl. Grn.mm. § 130, 6. 7423 voete. - 7428 an. - 7752 simpelheden (simpelhedë). 7850 sinne. - 7886 roten der Hs. ist natürlich stehen zu lassen. - 8006 adden. - 8140 hs. precisieuse; lies precieuse oder
presieuse. - 8159 werringe. - 8501 Dongevallege. Für ongevarech, welches also hier ni c h t steht, gibt es meines wissens
auch keinen anderen beleg; das an sich denkbare wort muss
demnach aus den wörterbüchern verschwinden. - 8568 verzworeven (verzuoreuen; vgl. oben zu 771); d. i. mit svarabhakti
verZW01'ven von verzwerven »verwirbelt werden, sich verwil'ren",
oder »schwimmend, treibend verschwinden" (das latein hat
fluminis impetus..... sub sabulo mortuum sepelivit). Das noch
jetzt im NI. erhaltene st. vb. 8werven haben die älteren germ.
sprachen sämmtlich bewahrt und zahlreiche bedeutungen an
demselben entfaitet; s. Schade Altd. wörterb. 2 s. 913. Kilian
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hat ausser der heutigen bedeutung auch jluitare, jluctuare. 8689 orconscepe (orascepe; a ist abkürkung für con). - 9010
sire. 9063 dien (die). - 9149 steht wahrscheinlich bloss
roupt, wie zu lesen wäre. Das t hat öfter noch einen strich
hinten, der wie i aussieht. - 9243 vinc. - 9346 ten. 10214 sire. - 10332 vrouwen (vrouwe). - 10334 pelegrimage.
- 10510 geeste.
Ausserdem sind aus dem einen oder dem anderen grunde noch
eine reihe anderer lesarten bemerkenswert.
Die zahlen sind fast ausnahmslos, wie ja auch sonst, mit
ziffern geschrieben, der name Fransoys in allen casus abgekürzt
(frans'). Die in der ausgabe stehenden formen sind demnach
eventuell verbesserungsfähig j und in der tat müssen die ziffern,
besonders een, zuweilen verändert werden.
Das abkürzungszeichen für er steht in werelt regelmässig
hinter dem 1 (wel't) , nur einmal habe ich mir w'elt, zweimal
ausgeschriebenes werelt angemerkt. Entsprechend wird hare dargestellt durch h'a. Der schreiber fand es mithin bequemer das
zeichen hinter die hohen buchstaben zu setzen. Wie in hare
(aber zweifelhaft ob immer so za lesen) steht die verkürzung
1334 in b'engen für re; 1746. 2080. 239~ in d' oh ne zweifel
für daer, wie 6776 in zwaer, während Tideman der schreibt;
2290 und 9540 scheint es or zu vertreten, da an der ersten
stelle der plm. praet. worden, an der zweiten das part. worden
verlangt wird; für das erstere ist e (oder a, wie Tid. schreibt)
unwahrscheinlich, für das letztere unmöglich. Mit ir löst der
herausgeber das zeichen auf in mirren 4750, was aber gegen
den reim und die strengen mnl. lautgesetze wäre. Sehr häufig
setzt er ar, trotzdem der gemeinmnl. und germ. laut er ist:
starven 5070. 5092. 6024. 7542. 7610. 8905. 9919, starvelike
10529, warpen 2665. 3360. 6325, warden 4045. 5206. 5218,
warken 10004, smarte 10053. 10062, karzeboom 10195. Ob
die hs. die berechtigung dazu verleiht durch eigene häufige
schreibungen wie warden, warpen , wäre zu untersuchen. Auch
3447 im praet. wert ist a nicht notwendig.
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Ohne, oder mit ungenauer angabe der handschriftlichen lesart
sind richtig verbessert: mever 156, onwaken (der schreiber woUte
zuerst tonghemake setzen) 286, senddë 1883, binen 2280, liden
den 2911, staet 3975, pareement 4293, god' 5025, hi (statt bt)
5911, donerverwinlike 6939, duongen 7287, dat dat 7500,
masmaect 7585, Ende worden 9495, dot (vielleicht dat zu lesen)
10082.
Vs. 97 ist torde aus tand' verbessert.. lch merke das an, weil
dorde für derde nicht gewöhnlich ist. - 125 f. ben, hen aus
bem, Item radiert. - 130 land. -- 163 hat schon der schreiber
inadren (aus niadren) gebessert. - 195 hier bi. - 263 merct
aus meerct radiert. - 306 soude. - 434 zerichede, nicht
zerikhede; c aus l corrigiert. - 791 bë, 1276 obieden , 1615.
3234. 4294. otrent, 1823 hë, 2451 dochtë. - 896 hs. van
steente gewerke. 'I'idemans änderung steenne ist nichte weniger
als sicher , da von dem adject. stenin, stenen hier die form
steninen, oder stenen zu erwarten wäre. Vielleicht ist ein neutrales subst. steente (ahd. *steinezi, ags. *stlÊnete) »steinbau" anzunehmen. - 937 f. die eder wurzelsilben von beneven und
geheven waren erst als ei geschrieben. - 1417 ist riet von
derselben hand in hiet geändert. - 1826 steht dueget. 2005 steht niëne; ob absichtlich nienne aus nietne? - 4201
steht disciplinen (ë). - 2203 steht teregher in der hs. und entsprechend 2217 dustarigher. Die formen sind ähnliche, aber
noch weiter gehende, falsche bildungen , wie ere1' mirer (Mnl.
Gramm. § 222. 232); die aus mijnre, een re zusammengezogenen formen mire, ere werden gewissermassen als stamm zu
grunde gel egt für die flexion, und hier sogar zugleich für die
ableitung mit ig. - 2264 gecleet. - 2316 niët. - 2503 hiet
ten. - 2675 geen ist gë geschrieben. - 2728 openbaren. 3068 Kerst; vgl. Mnl. Gramm. § 178, 3 und die bemerkung
oben zu 7318. - 3172 bin; wol binnen beabsichtigt. - 3365
hat die hs. für in nicht maer (m') sondern ni; vgl. oben zu
778. - 3950 handen. - 5272 warachtelike. - 5506 duerkin.
- 5517 wonderre (wond're). - 5930 arechts. - 5947 reclttre.
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Vielleicht fehlt ein substantivum; das latein hat justo igitur
dei judicio. - 5967 genadë. - 6671 gestarcsten. - 6708 soe
fehlt. - 6778 in der hs. kinde, welches nicht verändert zu
werden braucht. - 7161 ene. - 7593 broedre; ist natürlich
gut. - 7681 minster ist vom rubricator in minister verbessert.
- 7694 vraechde. - 7781 met, nicht men, steht in der hs.
- 7898 ltende. - 9770 hat die hs. richtig ghenas. - 10366
steht schwerlich sinre, welches auch gegen die schreibweise der
hs. wäre - sie hat sonst wol n ur sijnre, oder sire - , eher smte ,
welches dann vermutlich nur falsch für smerte und mithin zu
streichen ist.

Den vorstehenden ergebnissen der nachcollation möchte ich
noch einige eigene verbesserungsvorschläge und erklärungen zu
den zahlreichen verbesserungsbedürftigen stellen dieses textes
anreihen.
Vs. 533 ff. sind zu lesen:
Want Fransoys, de (= den) knecht ons heren,
Niemen ne mochte leren,
No adde macht tot desen zaken,
Bonder gode, diet al can maken,
Visiteerden Ilnz.

lm latein steht: Quoniam autem Servus Altissimi doctorem
non habebat aliquem in hujusmodi nisi Christum, addidit adhuc
ipsius clementiae eum in gratiae visitare dulcedine.
Vs. 582 wäre Dat dat (oder Als dat dat) deutlicher. Der
strichpunct vorher ist nicht zu dulden. Auch nach 574 ist anders zu inberpungieren, nämlich mit einem punct.
Vs. 613 lies warp het, oder warpt statt warp hijt.
Vs. 788. Nach diesem verse muss ein punct stehen; der
doppelpunct vor de ist in ein komma zu verwandeIn.
Vs. 840. want de hope kan nicht richtig sein; am nächsten
liegt, obwol nicht graphisch, want hi hoopte (hopede).
Vs. 880. Trotzdem auch im vorbergehenden verse helpe steht,
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ist hope in dasselbe wort zu verwandeIn nach ausweis des latein:
j u van tese Domino et devotione civium assistente.
Vs. 883. hi ist falsch; entweder ist hem zu lesen, oder vielleicht stand das object nicht ausdrücklich da, indem es aus
sijn lechame zu ergänzen bleibt. Latein: ne post laborem corpus
torperet ignavia.

Vs. 904 f. Das komma hinter keren ist zu streichen. Im folgenden verse steckt ein fehler; meest einfach in met zu ändern
zögert man aus graphischen gründen; vielleicht ghinder meest
met (oder ende) bidden. Das latein hat nur: coepit iltic assidue
pro ipsius reparatione morari.
Vs 973 lies ter salicheit comende bi dien.
Vs. 1753 f. lies dan statt dat. In der folgenden zeile ist te
zu schreiben und ein punct nach bonden zu setzen.
Vs. 2204. Man könnte versucht sein voorderste mit rücksicht
auf deutsch jordern, erjordernis zu verbessern. Allein es ist

nur ein lesefehler für das gewöhnliche mnl. wort, welches der
sinn hier verlangt, nämlich nootdorste , oder vielleicht in der
form nootderste. Das latein hat: ut vim necessaria sumeret sustentationi naturae.

Vs. 2208 lies men ne moete j latein: dijficile namque jore dicebat ,
necessitati corporis satisjacere et pronitati sensuum non parere.
Vs. 2473 lies tsijns (=des sijns); latein: si de suo capillum
lwbere potest.
Vs. 3189 ist jedesfalls onlanghe zu les en und vielleicht over
onlanghe (statt vor langhe) ; latein: reversus paulo post.
Vs. 3331 f. sind in roeiner einleitung zum Alexander s.
LXVII UDd LXXIII des uDreiDen reimes wegen angezweifelt.
Die am nächsten liegende verbesserung: ende hi in armoedechedenl
hem onthoude met omoede wird durch das ln.tein unwahrscheinlich, welches vielroehr die überlieferung zu bestätigen scheint:
ideo metius judico, eum qui ponitur in ememplum, jugere curias
et humiliter inter humiles in loc is conversari /w mil i bus, ut
8ustinentes penuriam jortes ejficiat similia sustinendo. Trotzdem

gebe ich meinen zweifel noch nicht auf.
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Vs. 3411 lies:
Ghieriger was nie man van goede,
Dan hi om die aermoede.

Vs. 3644 ist zu interpungieren
Lieve broeder, merc: dat geIt
Gods knechte nes anders niet

Latein: pecunia servis Dei, 0 f1'ater, nihil aliud est.
Vs. 4217 lies boochdi statt brochti; vgl. in der vorlage: mira
compassionis teneritudine con des c end en s.
Vs. 4247. baren soU wol das subst. »kind" und zoete baren
apposition sein. Ob zu ändern ist, bleibe dahin gestellt. Das
latein hat nur speculum Domini et pauperis matris ejus.
Vs. 5358. hurt ende hout sind natürlich 3. pers. sing indic.
praes. von hurten und houwen, coordiniert mit trect. Tideman
im glossar erklärt, in dem er an die anklingenden fuhrmannsausdrücke denkt »her- en derwaarts", und diese erklärung ist
zugleich mit dem druckfehler huet für hurt auch in Oudemans
Bijdragen übergegangen.
Vs. 5591 lies om cruumlcine daerin houden.
Vs. 6758 würde ich das rein mnl. scumede vorziehen.
Vs. 7075 ff. Vielleicht:
Ghelovelijc eist 8ekerlike:
Hi die hem 80 wonderlike
In de cruce hem verbaerde,
Dat zulke ziere waerde (= woorde)
80 hemelije enz.

Latein: credendum sane, tam arcana illa fuisse sacri illius Seraph,
in cruce mirabiliter apparentis el 0 q u i a, quod forte non liceret
hominibus ea loqui. Anders Verdam Tehtcrit. 101 f, der aber
mit unrecht den dritten vers ändert.
Vs. 7093. gecruus kann sehr wol für gecruusts stehen; es ist
wenigstens eben so gut, als gecruust, welches der herausgeber
dafür setzt.
Vs. 7190 lies dare statt ware.
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Vs. 7304 gibt maer keinen sinn; nach dem latein wäre einfach ende zu erwarten: quibus munitus et iT/signitus (var. muninitus insigniter) omnes adversarios superabis. Das sultu der hs.
in vs. 7306 kann nach der überlieferten construction , nicht in
sult geändert werden.
Vs. 9918 lies Doekte.
Vs. 9919. Die veränderung von stemmede in stremmede ist
nicht geboten. Stemmen kommt von der wurzel stam »einhalt
tun, hemmen", wovon stammeln, stumm, ungestüm ableitungen
sind (s. Kluge Etym. Wörterb. s. vv.); das verbum stemmen
hat in mhd. ganz die hier notwendige bedeutung »einhalt tun,
stocken machen"; auch bei Kilian wird es mit jirmum reddere,
d. i. »stejf machen" iibersetzt. Eine nebenform stempen ist auf
nl. gebiet gleichfalls in der bedeutuug »einhalt tun, stillen"
bezeugt, s. Kilian und De Bo unter stempen.
Vs. 10002 ist die einfügung von (dem gar nicht richtig mnl.)
kat ganz unnötig: gep'l'ant ist das bekannte st. praet. von
(ge)prenden. Auch das metrum darf wol zu keiner änderung
anlass geben.
Vs. 10058. grote (so hat die hs.) ist wol nicht zu verbessern,
vgl. Mul. Gramm. § 209. Der hier vor dem adject. stehende
artikel macht die sonst regelmässige form schwerlich unmöglich.
Vs. 10210 lies adde.
Vs. 10500 ist genaden beizubehalten; vgl. Mnl. Gramm. § 194
anmerkung.
Einen aufsatz über den mnl. Franciscus kann man nicht
besser besehliessen, als mit dem wunsehe, dass einmal einer
der jüngeren fachgenossen die frage naeh J\lIaerlants autorschaft
im zusammenhange untersuehen möge. Der bestimmten behauptung des textes gegenüber lässt man einen zweifel nicht geme
aufkommen, und doch will er sieh immer wieder regen beim
anblick dies es gedichtes, welehes dem vader der dietsehen diehtren
allegader keineswegs zur besondern ehre gereichen würde. Ich
glaube bestimmt dass wir weit genug wären, um auf grund
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einer genauen grammatischen ulld stilistischen untersuchung
den zweifel lösen zu können. Wer die arbeit unternimmt darf
freilich nicht zu viel gewicht auf Maerlants durchgängig flüssige, klare und angenehme erzählungsweise legen, muss vielmehr besonders den stil derjenigen partien seiner werke ins
auge fassen, welche, wie z.b. die sogenannten bloemen im Sp.
hist., sich mehr in der sphäre abstracter gedanken bewegen.
Der abstruse inhalt und die schwülstige diction der Vita St.
Francisci, vielleicht auch die rücksicht auf einen bestimmten
leserkreis, welche den übersetzer geleitet haben mag, rücken
notwendig von selbst dieses mnl. werk bis zu einem gewissen
grade von den rein erzählenden oder beschreibenden gedichten ab.
Aachen, märz 1884.

JOHANNES FRANCK.

BLADVULLING.
De zetter vraagt nog wat kopij, om de t,wee laatste bladzijden van deze aflevering aan te vullen. Ik neem even de
Borchgravinne van Vergi ter hand. Dit bevallige gedicht, waarin
ik reeds meermalen noodzakelijke verbeteringen aanwees, levert
stof genoeg om nog een aantal bladzijden vol te schrijven. Voor
ditmaal moet ik mij tot een zestal plaatsen bepalen.
Vs. 336. De hertog zegt tot den ridder, wiens geheime
liefde hij tracht uit te vorschen:
Ghi moet emmer sijn amijs
Van vrouwen of van joncfrouwen.
Dies duchtic sere mijnre vrouwen,
Dat mijn wijf es dien ghi mint.

Het derde vers geeft geen behoorlijken zin, en de herhaling
mijnre vrouwen - mijn wijf is allesbehalve sierlijk. Men leze:
Dies duchtic sere, bi mynre trouwen,
Dat mijn wijf es die ghi mint.

Men zou ook kunnen lezen: »Dies duchtic , sem mijnre trouwen I"
dat op hetzelfde uitkomt. Doch bi miere trouwen legt de dichter den hertog ook elders in den mond (vs. 425, 461).
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Vs. 385-392. De ridder, door de woorden van den hertog
in verlegenheid gebracht, vergelijkt zijn toestand met dien
van den Kastelein van Coucy, en zegt tot zich zeI ven , dat
hij wel het lied mocht zingen, dat deze eenmaal zong, toen
hij van zijne beminde scheiden moest. En dan volgt het lied
in vrij verwarde en onverstaanbare taal. Het is niet noodig
de fouten, die bet ontsieren, opzettelijk aan te wijzen. Doch
met een paar omzettingen en kleine veranderingen laat zich de
gezonde zin aldus herstellen:
Als ie peinse om die minne,
Ende om dle seoenheit die si inne
Bevet, die seone ereature,
Soe eest wonder dat ie dure.
Ende verman ie ten beghinne
Haer soete woort die mi in kinne
Hebben gheset der avonture,
Hets wonder dan dat ie ghedure.

Vergelijk het Fransch, vs. 295- 302, waarvan onze tekst de
- trouwens zeer vrije - navolging is.
Vs. 411 en 412. Deze beide verzen te schrappen. Zij behelzen niets dan een lam toevoegsel, dat den zin te algemeen
maakt en daardoor bederft. De hertog wil alleen zeggen, dat
hij 't geheim van den ridder aan niemand zal mededeelen, maar
behoeft er niet bij te voegen, dat hij alles pleegt te verzwijgen,
Dat mi die liede seiden
Aldus in heimelijeheiden.

Vooral hinderlijk is, in zijne bezielde taal, dat flauwe die liede.
In het Fransch (vs. 315-322) is dan ook van die beide verzen niets te vinden.
Vs. 467 en 468. Deze twee verzen om te zetten. De verzekering: van mij zal nooit iemand het vernemen, wordt door
den hertog aan den ridder, niet door dezen aan den hertog
gegeven. Men leze aldus:
,.Here", seiti, »dat lovie al,
Ic ghetrouwe u al der doghet" .
Die hertoge seide: »Als ghi wel moghet:
Van mi en weet nemmermeer man".
- ,. Vort. here, seggie u dan,
Here, op dat u vernoit niet, enz."

De verandering van here in hertoge, in vs. 466, wordt door
den zin vanzelf aangewezen. De afschrijver raakt..e met dat
herhaalde her-her in de war.
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Vs. 846. Op de verzekering der burggravin, dat zij niemand
anders dan haren man bemint, antwoordt de hertogin met bitteren spot:
Neen, vrouwe, dese tale
Es gheloefiijc wale,
Want enz.

Maar zoo sprak men niet in beschaafde kringen. Men scheepte
eene dame niet kortweg af met een bloot neen of ja: men zeide
hoffelijk neen ic, ja ghi enz. En de spot der hertogin - beleefd
uitgedrukt, maar toch scherp - wordt nog bijtender als men
achter hare eerste woorden een vraagteeken zet. Men leze dan:
Neen ghi, vrouwe? dese tale
Es gheloefiijc wale.

Het Fransch (vs. 715) heeft alleen: »Ce croi-je bien, dist la
DuclU!sce" .

Vs. 1035. De ridder, in wanhoop bij het lijk zijner geliefde,
besluit zich van 't leven te berooven. Dan volgt er:
An ene want kinc daer ter stede
Een scaerp sweert dat daer kinc.
Dat trac hi ute enz.

Een fraai bericht: »Aan den wand lting daar een zwaard dat
daar hing I" Hoe naïef men in 't Mnl. ook schrijven kon met
noodelooze herhalingen, die ons vreemd klinken, zóó ver ging
het toch niet! En als de dichter niets anders zegt, dan dat
het zwaard daar hing, brengt hij het verhaal niets verder. De
ridder moest beginnen met het in de hand te nemen, om het
dan uit te trekken en zich te doorstooten. Welnu, men leze:
An ene want hi nam ter stede
Een scaerp sweert dat daer hinc.
De verandering van ~inc in ~inä zal wel geene al te stoute

critiek zijn. Toen eenmaal hi nam in hinc verknoeid was, vulde
de afschrijver het vers aan door het inlasschen van daer. Dat
in de uitdrukking hi nam tsweert an die want het voorz. an
op zijne plaats is, behoeft wel geen betoog. Hij nam het zwaard
dat aan den wand hing j en dus: hij nam het aan den wand.
Evenzoo wordt straks (vs. 1047) gesproken van het zwaard,
Dat hl haelde ane die want,

en die regel, op vs. 1035 terugslaan de , is een afdpend bewijs
voor mijne verbetering. Wat dáár hi haelde heet, luidde hier
hi nam.

Il. D. V.

HET SONNET EN DE SONNETTENDICHTERS IN DE
NEDERLANDSCHE EN :BUITENLANDSCHE
LETTERKUNDE 1),

,. Geverfde pop, met rinkelen omhangen,
Gebulte jonkvrouw in uw staal' korset,
Lamzaligste aller vormen, stijf Sonnet,
Wat rijmziek mispunt deed u 't licht erlangen?
Te klein om één goed denkbeeld op te vangen,
Voor epigram te groot en te koket,
Vooraf geknipt, kOE'pletjen voor koeplet,
Kroopt ge onverdiend in onze minnezangen.
Neen! de echte Muze eischt vrijheid; en het Lied,
Onhoudbaar uit het zwoegend hart gerezen,
Zij als een bergstroom die zijn band ontschiet.
Gij deugt tot niets, tenzii het deugen hiet,
Om enkel door de broddelaars geprezen,
Op Geysbeek een berijmd vervolg te wezen."

Deze geestige uitval, in zijn goed gekozen vorm te gelijk een
verdediging van het S 0 n net, werd Bra g a ontegenzeglijk
door een kwade luim ingegeven. Het feit, dat »broddelaars"
zich in tijden van verval of bespottelijke modezucht aan het
sonnet vergrepen hebben door de onbeduidendste gedachten in
1) DIt opstel is zijn ontstaan verschuldigd aan de vraag van iemand, die een examen voor de borst had, hem iets over het Sonnet mede te deeleen. Waarschbnlbk
vinden de aanteekeningen ook nog belangstelling bij anderen, vandaar dat ik ze hier
mededeel. Dat ik onderscheiden voorbeelden nit vreemde talen moest mededeelen,
lag in den aard van het onderwerp, dat om zoo te zeggen een internal ionaal eigendom is geworden Moge in ieder geval de wenk niet onwelkom zijn, dat bb voorbereidmg tot een examen. ook in Nederlandsche taal en letteren, dergelbke onderwerpen vooral beschouwd moeten worden in verband met de verschillende letteren onderling.
8
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een classieken vorm saam te knutselen, bracht Braga in een
gemelijke stemming. Sedert men meer tot bezinning gekomen
is, heeft men ook hier, evenals bij andere uitvallen van Braga,
leeren onderscheiden en gezien dat de satire wel eens kan mistasten, al was er somtijds grond voor haar verbolgenheid. Ook
andere stemmen laten zich hooren, en daaronder die van uitnemende dichters, terwijl de geschiedenis van het sonnet, hier
in hoofdtrekken meêgedeeld, overvloedige bewijzen levert, dat
de edelste uitingen van den echten dichtergeest ons ook in
dezen dichtvorm toeklinken. Als Byron in zijn :.Profecie
van Dan te" Italië' s hoofddichter een blik in de toekomst laat
slaan, vervolgt de laatste met het oog op Petrarca:
»Toch zullen in den drom, dien ik voorzie,
Er enklen zijn gelauwerd voor 't Sonnet
En hij, hun Vorst, wordt schier mijn evenknie".

En Hooft zegt in zijn brief uit Florence van dien Vorst der
sonnettendichters , van Petrarca:
»Zijn dicht zoo godlijk meer als menschlijk uitgesproken,
Had beesten wel getemt, en klippen wel gebroken
Door kracht van 't zoet geluit ," enz.

Met en na Hooft deelde de geheele zeventiende eeuw in die
bewondering voor den Sonnettendichter bij uitnemendheid, die
tevens als het hoofd der humanisten werd vereerd. Terloops
zij mer reeds aangemerkt. dat Hooft echter in geen geval als
ne eerste kan beschouwd worden, die dezen dichtvorm uit Italië
heeft overgebracht, gelijk wel eens beweerd wordt. Vooreerst
zijn er sonnetten van hem bekend uit de jaren voor zijn reis
naar Italië, en bovendien is deze dichtvorm, gelijk wij straks
zullen zien, reeds voor hem in onze taal beoefend.
Het Sonnet is een dichtvorm van zuiver Italiaanschen oorsprong. Reeds het woord duidt zulks aan: S 0 net t 0 is van
s 0 nar e, klinken; de aaneenschakeling van herhaalde rijmklanken gaf aan deze dichtsoort den thans algemeen bekenden naam.
De Italianen hebben er weder twee woorden van afgeleid, na-
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melijk : 8onetta'l'6, het dichten van sonnetten, en 8onettie'l'e of
8onettato'l'e, een sonnetten dichter. Waarschijnlijk is het Sonnet
uit den meer uitvoerigen Canzone, het Lied, ontstaan, welke
dichtvorm zich evenzeer door een kunstige aaneenschakeling van
rijmklanken, schoon eenigszins in andere schikking, onderscheidde.
De Canzone was echter reeds lang in het Provençaalsch bekend,
voor men in Italië de volkstaal meer algemeen in proza of dicht
bezigde. Bovendien was de vorm van het Sonnet, zoo hij zich
al uit den gewijzigden vorm van den Canzone ontwikkeld heeft,
volstrekt niet willekeurig, maar naar een vast beginsel en 10gischen gedachtengang berekend, gelijk wij later zien zullen.
Uit het ltaliaansch ging het woord S 0 n net in andere talen
over i alleen in onze taal is daarbij een zeer gelukkige vertaling, die wij aan Vondel danken, mede in gebruik. Hooft bezigt nog doorloopend het vreemde woord s 0 n net,
blijkens de uitgave van Leendertz. Roe mer V i s s c her, een
Hollander in merg en been, poogde een vertaling van s 0 n net
te geven en bezigde het woord T u i ter s, van tuiten, d. i.
klinken, doch hij werd daarin door niemand nagevolgd, evenmin als in zijn vertaling van Jam m e rt jes voor Elegieën.
Vondel was gelukkiger: zijn eerste sonnetten verschenen onder
den naam van Kl in k er t S; doch hij schijnt met die vertaling
geen vrede gehad te hebben, evenmin als met die van K I i n kveers, enkele malen door hem gebezigd, want later gebruikt
hij het woord K I i n k d i c h t, een vertaling zoo gelukkig, dat
er de weerga in andere talen, voor zoover mij bekend is, niet
van te vinden is. Het is een welluidende naam en drukt volmaakt de beteekenis van het ltaliaansche woord uit. Straks
meer over het Hollandsche klinkdicht j vooraf een en ander over
den bijzonderen vorm van het Sonnet.
Het Sonnet of klinkdicht is een lyrisch gedicht van beperkten omvang en vastgestelden vorm; de dichter bezigt dien vorm
tot welluidende inkleeding van een dichterlijke gedachte, een
verzuchting, een klacht, een bede of somtijds ook van een woordspeling en geestigen inval. Het allermeest echter richt de dichter
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zich daarin tot zijn geliefde of het voorwerp zijner vereering
als symbool. Die inkleeding is aan een bepaalden vorm gebonden, oorspronkelijk ook in veel gevallen aan een bijzondere
indeeling , gelijk blijken zal. Nemen wij tot voorbeeld een
sonnet van Dante, den Dichter der Divina Commedia en
tevens een der oudste sonnettendichters , aan wien Petrarca
ongetwijfeld den vorm voor zijn lyrische ontboezemingen zal
ontleend hebben, daar vooral door Dante's invloed er de eigenaardige bestemming aan gegeven is, die het in de ltaliaansche
en andere letteren oorspronkelijk gehad heeft. Tot toelichting
zullen wij het oorspronkelijke moeten mededeelen, gevolgd door
de vertaling in denzelfden vorm, zoo wat maat als schikking
der rijmklanken betreft. De vereering van Dante voor Beatrice
heeft hem verreweg de meeste sonnetten en liederen ingegeven,
waaronder ook het hier volgende voorkomt, dat wij in zijn Vita
Nuova vinden. In 1289 stierf Folco Portinari, de vader van
Beatrice, en liet zijn dochter in de bitterste smart achter. Volgens de gewoonte dier tijden begaven zich vele vrouwen en jonge
dochters naar het huis van ·den overledene om de achtergelaten
dochter te vertroosten. In het terugkomen ontmoet Dante ze
en verneemt uit haar mond, hoezeer Beatrice over haar verlies
treurt. Dante spreekt de vrouwen aldus toe:
SONETTO X.

Voi, ehe portate la sembianza umile,
Cogli oeehi bassi mostrando dolore,
Onde venite, cM 'I vostro eolore
Par divenuto di pietá simile?
Vedeste voi nostra donna gentile
Bagnata il viso di pianto d 'amore?
Ditelmi, donne, ehè meI diee il eore,
Pereh' io vi veggio andar senz' atto vile.
E se venite da to.nta pietate,
Piaeeiavi di restar qui meeD alquanto,
E eheeehè sia di lei, nol mi eelate!
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Ch'io veggio gli occhi vostri c'hanno pianto,
E veggiovi venir si sfigurate,
Che '1 cor mi trema di vederne tanto.
KLINKDIOHT. X.

Gij die daar gaat, het hoofd ter aard gebogen,
Met blikken die van bitter leed gewagen,
Vanwaar toch komt ge, dat ge dus verslagen
En van het innigst meêIij schijnt bewogen?
Zaagt gij wellicht, hoe de ed'Ie Donna de oogen
In tranen baadt der liefde bij heur klagen?
0, zeg 't mij, vrouwen, schoon op 't angstig vragen
Mijn hart mij zegt: ik heb mij niet bedrogen.
En zoo gij ze in haar droefheid hebt verlaten,
Toeft dan epn wijle en wilt zoo ras niet scheiden,
Verheelt mij niets, want wat zou 't zwijgen baten!
Verraden niet uw oogen, dat zij schreiden?
Wel moet ik bij uw deernis boven maten
Met bevend harte 't treurigst antwoord beiden.

Beschouwen wij nu het oorspronkelijke en de vertaling, dan
zien wij dat het Sonnet uit veertien regels of verzen bestaat,
ieder van vijf jambische voeten, aldus:
Deze veertien verzen zijn verdeeld in twee viertallen of quadernari, samen het octaaf vormende, en twee drietallen of terzine,
samen het sestet uitmakende. Gewoonlijk bezigt men in onze
taal voor de oorspronkelijke benamingen de Fransche woorden
qua train en tercet, gelijk men ook in het Engelsch gewoon is
te doen om het vierregelig en drieregelig couplet te onderscheiden 1). De beide quadernari hebben slechts twee rijmklanken,
even als de terzine, zoodat van het octaaf vier verzen, en van
het sestet drie verzen hetzelfde rijm hebben. Stellen wij nu de
verschillende rijmklanken door de letters a, b enz. voor, dan
krijgt men voor het bovenstaande sonnet den volgenden vorm:
1) Molière bezigt tÏQrcet, zie Les Femmes savantes

118
2 Quaderl1ari (Quatrains)

a

a

b
b
a

b

b
a.

2 Terzine (tercets).
c
d
d
c
d.
c

De beide q u a der nar i, het octaaf, vormen een geheel, vandaar de eenheid van rijmklank; de beide te'J'zine, het sestet,
vangen met een nieuw rijmwoord aan, als bevattende de we ndin g, de volta, die een besluit, een opwekking, een tegenwerping, of een toespraak aan den persoon tot wien de dichter
zich richt, inhoudt. Men ziet dus dat de vorm volstrekt niet
willekeurig is, maar wel degelijk op psychologische gronden
berust, die in de eenheid der rijmklanken en de daarop volgende
afwisseling voor het geoefend oor of het gezicht worden afgebeeld. De wending wordt door de Franschen ook wel »La
Chute d'un Sonnet" genoemd. Hierin ligt tevens een toelichting
op een plaats in Mol i è re's Misanth'J'ope. Wanneer Alceste door
Oronte vervolgd wordt en ten slotte gedwongen is zijn sonnet
aan te hooren, roept de vleiende Philinte aan het einde uit:
»La chute en est jolie, amoureuse, admirable,"
waarop Alceste verontwaardigd zijn hart lucht geeft in den uitval:
»La peste de ta chute, empoisonneur, au dia bIe !
En eusses-tu fait une à te casser Ie nez!"
De woordspeling met chute in letterkundigen zin en gewone
beteekenis valt hier in het oog.
Intusschen, vergelijkt men de ltaliaansche sonnetten onderling of vooral met die in andere talen, dan merkt men eenige
wijzigingen in de schikking van de rijmklanken en de maat op,
waarmede rekening moet gehouden worden, wil men ze niet ten
onrechte als »broddelwerk" veroordeelen.
In de eerste plaats blijkt uit het aangehaalde sonnet, dat in
het ltaliaansch slepend of vrouwelijk rijm gebezigd is, wat dan
ook in de vertaling opzettelijk behouden is. In andere talen
daarentegen bezigt men gewoonlijk afwisselend, vrouwelijk en
manlijk of staand rijm, wat niet alleen het gevolg is van
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minderen rijkdom aan slepende rijmen, maar ook tot welluidendheid bijdraagt. Men meene echter niet, dat dit een afwijking
van den waren, oorspronkelijken vorm moet heeten, want ook
het oude ltaliaansche sonnet kende die afwisseling van staand
en slepend rijm In het Engelsche sonnet ziet men doorloop end
staand rijm bezigen, daar wegens het afslijten der uitgangen
vrouwelijk rijm hoogst zeldzaam in die taal kan voorkomen.
Nemen wij tot toelichting op die afwisseling van het tweeërlei
rijm en zijn volgorde het onderstaande sonnet van Bilderdijk ,
dat tevens nog andere bijzonderheden aanbiedt.
GELUKKIGE.

Bij vlekloos bloed een stil en needrig lot;
Een peinzend oog, doorstraald van zacht genoegen; Een juist verstand, - een hart vervuld van God; En kalmen moed bij zielevreê te voegen:
Ziedaar wat meer dan 't weeldrig vreugdgenot,
Dan al de roem van 't noeste letterploegen ,
Dan mijnroof is, waarom de harten zwoegen,
Maar dien de dood, de zorg, de vrees bespot!

o Dierbre gift van

vlijt noch lotgeval,
Maar van den Bouw- en Vrijheer van 'theelal,
Wie dankt voor u, wie voelde u ooit naar waarde?
Dien schokk' de storm of blaak de Zuiderzon;
Hij derft geen ~teun, geen zuivre lavingbron ,
Maar overleeft den val der zinkende aarde.

De rangschikking der rijmklanken is hier geheel verschillend
van die uit Dante's sonnet, ofschoon evenzeer geoorloofd; zy
kan aldus worden voorgesteld.
Quadernari (Quatraim)
2 Terzine (tercets).
a
a c e
b*
b*
c
e
a
b*
d*
d*
b*
a
De slepende regels zijn hier met een ~ geteekend. Nog blijkt
uit dit sonnet, dat hier de beide tercets geen twee rijmen maar
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drie hebben, wat mede naar het voorbeeld der Italiaansche dichters geoorloofd is; de twee opvolgende rijmklanken worden afgewisseld door het slepend rijm van den elfden en veertienden
regel.
Bilderdijk heeft slechts weinig sonnetten geschreven; slechts
één komt in vijfvoetige jamben bij hem voor, de overige zijn
in Alexandrijnen of zesvoetige jamben en, op een enkele uitzondering na, alle vertaald. Dit brengt ons tot een opmerking
omtrent het Hollsndsche sonnet, die wezenlijk van belang is.
Op het voorbeeld van Hooft, Vondel en Huygens namelijk werd
gewoonlijk iu onze taal het Alexandrijnsche vers gebezigd, wat
ontegenzeglijk een afwijkende vorm van het oorspronkelijke
ltaliaansche sonnet moet heeten en eigenlijk niet te verdedigen
is. Te onverklaarbaarder wordt dit, daar Hooft's sonnetten, schoon
niet de eerste, toch tot de oudste in onze taal behooren en hij
zeer stellig door Petrarca geïnspireerd is j zijn eerste sonnet is
een navolging - zeker vrij gebrekkige - van genoemden Italiaanschen dichter. Hooft heeft slechts een tweetal in de vijfvoetige jambe geleverd. Van Vondel, die een vrij groot aantal
sonnetten heeft geschreven, is geen enkel t'olkomen sonnet in
de vijfvoetige jambe bekend j hij bezigt doorloopend Alexandrijnen. Bij het Fransche sonnet zullen wij hetzelfde opmerken j ook
in die taal is de Alexandrijn regel geworden. Overigens zijn er
onder die van Vondel zeer schoone sonnetten; zoogoed als
Hooft heeft hij het sonnet in onze taal recht van bestaan gegeven, zijn Alexandrijnen daargelaten. In een overzicht als dit
mag daarom een toelichtend voorbeeld van Vondel niet achterwege blijven j een der meest bekende en zeker een der schoonste
sonnetten van zijn hand is dat op het verongelukken van Dr.
Ros c i us, een jong geleerde, geneesheer en predikant, die met
zijn jeugdige gade op het Haarlemmer meer in het ijs verdronk,
27 Jan i 1624. Van Lennep maakt er mede melding van in zijn
lezenswaard verhaal »Cornelia Vossius," wie een dergelijk onheil
overkomen is.
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OP HET VERONGELUKKEN VAN DOCTOR ROSCIUS.

Zijn bruid te omhelzen in een beemd, bezaaid met rozen,
Of in het zachte dons, is geen bewijs van trouw;
Maar springende in een meer, daar 't water stremt van kou,
En op de lippen vriest, zich te verroekeloozen;
Dat's van twee uitersten het uiterste gekozen:
Gelijk mijn Roscius, beklemd van druk en rouw,
In de armen hield gevat zijn vreugde en waarde vrouw,
En gloeit van liefde, daar 't al kil is en bevrozen,
Zij zuchtte: »och lief, ik zwijm, ik sterf, ik ga te grond I"
Hij sprak: »schep moed, mijn troost," en ving in zijnen mond
Haar adem en baar ziel; zij bemelde op ziin lippen.
Hij volgt haar bleeke schim naar 't zalig Paradijs.
Vraagt iemand u naar trouw, zoo zeg: »zij vroos tot ijs,
En smolt aan geest, en hij ging met haar adem glippen." -

Wat nu Hooft betreft, deze dichter is in de vertaling van enkele sonuetten van Petrarca niet gelukkig geweest, gelijk te recht
reeds door Leendertz is opgemerkt. Onder zijn oorspronkelijke
klinkdichten zijn er echter eenige, die de aandacht verdienen.
Een schoon klinkdicht is, bijv., dat op den Tijd, met een
geestige woordspeling aan het slot. Wij laten het hier volgen.
AAN DE TIJD.

Gezwinde grijsaart , die op wakkre wieken staag
De dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken,
Altijd vaart voor de wind en ieder na laat kijken,
Doodvijand van de rust, die woelt bij nacht, bij daag;
Onachterhaalbre Tijd, wiens heeten honger graag
Yerslokt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken,
En keert, en wendt, en stort staten en koninkrijken:
Yoor iedereen te snel, - hoe valt dy mij zoo traag?
Mijn lief, sint ik u mis, verdrijve ik met mishagen
De schoorvoetige Tijd, en tob de lange dagen
Met arbeid avondwaarts; uw afzijn valt te bang;
En mijn verlangen kan den Tijdgod niet bewegen,
Maar 't schijnt verlangen daar zijn naam af heeft gekregen,
Dat ik de Tijd, die ik verkorten wil, verlang!
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Stmks nog een ander merkwaardig sonnet van Hooft. Van
de zeventiende eeuw sprekende, dienen wij intusschen ook
Huygens als sonnettendichter te herdenken j het klinkdicht toch
dat ik hier aanhaal, is niet alleen een gelukkig voorbeeld van
dezen dichtvorm, maar onderscheidt zich ook nog in de rangschikking der rijmklanken van de vorige. De sonnetten van
Huygens zijn mede in Alexandrijnen geschreven. De uitval op
Tesselschade's geloof zullen wij hier voor 's Dichters rekening
laten j het zou overigens kleingeestig zijn zich er aan te ergeren, daar hij genoeg bewijzen heeft gegeven, hoezeer hij de
uitstekende gaven van het beroemde zusterpaar wist te waardeeren. Dien uitval daarlatende moeten wij erkennen, dat het
klinkdicht een gezonden, kloeken geest ademt en het karakter
des dichters eere aandoet. En wat den vorm aangaat, wijzen
wij er op, hoe natuurlijk zich hier het sestet bij het octaaf afteekent , hoe de eerst uitgewerkte gedachte in verband met de
tegenstelling in de wending den sonnetvorm rechtvaardigt.
Niet altijd is Vondel daarin zoo gelukkig, ook al kan men
onder zijne klinkdichten bewijzen vinden, dat hij het karakter
van dien dichtvorm zeer goed gevoeld heeft. Huygens' klinkdicht is gericht AAN TESSELSCHADE.

Mijn tong en was nooit veil, mijn penne nooit verkocht,
Mijn handen nooit in strik van goud of diamanten,
Mijn vrijheid nooit verloofd, om met fluweelen wanten
De waarheid aan te gaan, en anders dan ik docht.
Ja, tong, en pen, en hand, en vrijheid zijn verknocht
Aan 't vorstelijk bevel, dat onze vrijheid plantten
En tegen 't Spaansch geweld zijn weer-geweld dorst kanten,
En Babel's (lijdt nog eens mijn rondheid) vuil gedrocht.
Maar 't wereldache gezag en gaat niet aan den wortel
Van 't heilige Gewiss! 't En is geen strijdige eer,
Een eeuwig God te ontzien en een be%cheiden Heer,
Die lijden kan en moet, wat uit de Waarheid bortol.
Des eisch ik nu streng recht, geen gunste, geen gena,
Beroemde, maar eilaas! beRoomde Tesselscha.
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Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt reeds genoegzaam, dat
de volgorde der twee rijmklanken van de beide quadernari kan
afwisselen; vooral echter is dit het geval met de twee of drie
rijmklanken der terzine. Om een aanschouwelijke voorstelling
van de afwisselende schikking der veertien verzen van het
sonnet te geven, laten wij hier de beide vier- en drietallen in
de meest gewone groepeering volgen, waarbij men zich moet
herinneren, dat in onderscheiden talen slepende en staande
riimen elkander kunnen afwisselen j de slepende verzen zijn
zyn
weder met * geteekend.
2 Quadernari (Quatrains).
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2 Terzine (Teraets).
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enz. Men zal uit deze tabel gemakkelijk nog andere rangschikking in de terzine kunnen afleiden, vooral zoo men daarbij de
staande en slepende rijmen laat afwisselen. Bij de oude !taliaansche Dichters, vooral bij Dante en Petrarca, vindt men al
deze afwisselingen vertegenwoordigd, ofschoon grootendeels voor
zoover de slepende rijmen het toelaten.

124
Voor ik thans tot de gewijzigde vormen van het sonnet
overga, moet ik nog even terugkomen op het vroeger aangevoerde, dat Hooft in geen geval de eerste sonnettendichter
in onze taal geweest is, al heeft hij dan ook de eerste vertalingen van Petrarca-sonnetten gegeven en daardoor het oorspronkelijk karakter van het klinkdicht bij ons bekendgemaakt.
De oudste sonnetvorm dien ik tot heden bij Nederlandsche
dichters gevonden heb, komt bij COORNHERT voor, en wel in
zijn »Recht Gebruyck ende Misbruyck van tijdlicke have." Uit het
voorbeeld dat ik hier aanhaal, blijkt dat zich het rythmus nog
niet aan de val'>te regels bindt, die later door het voorbeeld
van Hooft en Vondel wet werden; de verzen van Coornhert
komen het meest met den A.lexandrijn overeen, het vers dat
ook Hooft voor zijn Sonnetten, zelfs die van Petrarca, bezigt.
Overigens is de sonnetvorm strikt volgehouden, blijkens het
hier volgende klinkdicht, trouwens niet het eenige bij Coornhert.
'T RECHT GEBRUIK.

Der dingen reeht gebruyck brengt vrolicheydt en baat,
Maar 't misbrnyck gheeft schade met schuldige pijne:
De dronckaart zuyckt ziekte uit gezonden wijne:
Want zijn zotheyt en kent haar kracht, einde, noch maat.
Daar tegen bruyckt wijsheit , die des dings aard verstaat,
Tot gezontheyts lust ook doodlycke venijne.
Gezond treedmen veyligh door doornen in de woestijne,
Als een doornige voet pijnhek op pluymen staat.
Grijpt men 't swaard bij der snee, 't quetst den dwaze in 't gevecht;
Maar hij quetst zijn vijandt, die het wijsselick grijpt bij 't hecht.
Den vroeden is 't al nut, den narren is 't al thegen.
Rijckdom en Armoe zijn van zelfs goed noch boos;
't Hindert al d'onwijsen, 't helpt al den vroeden loos:
Zooveel is aan 't Gebruyck of 't Misbruyck ghelegen.

Thans moet
het sonne~ de
komen, zonder
te verliezen. In

ik noodzakelijk op de GEWIJZIGDE VORMEN van
aandacht vestigen, gelijk er niet weinig voordaardoor het karakter van klinkdicht geheel
sommige letteren heeft zelfs zulk een gewijzigde
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vorm een afzonderlijke soort gekenmerkt, zooals bijvoorbeeld
het geval is met het zoogenaamde S hak esp e a I' e-S 0 n net in
de Engelsche letterkunde.
In de eerste plaats dient opgemerkt te worden, dat door de
oude sonnetten-dichters meermalen aan de veertien regels van
het klinkdicht nog een drie- of viertal verzen werd toegevoegd;
in dat geval verkrijgt men wat de Italianen noemen het s 0netto colla coda, letterlijk: het sonnet met een staart, dat
is, aanhangsel. In onze letterkunde is mij slechts één voorbeeld
daarvan bekend, en wel een vertaling van een ltaliaansch sonnet door Bilderdijk. Het oorspronkelijke is van eene dichteres
uit de zestiende eeuw, Gas par aSt a mp a geheeten, die zich
in dit klinkdicht tot haar geliefde wendt. Toen de minnaar zich
met een ander verbonden had, overleefde Gaspara die echtverbintenis niet lang; vandaal' de Coda, door een tijdgenoot aan het
oorspronkelijke sonnet toegevoegd. Bilderdijk vertaalt weder in
Alexandrijnen, hoewel het ltaliaansch de vijfvoetige jambe heeft.
GASPARA STAMPA AAN COLLATINO.

Laat af, mijn eenigst goed, en wellust van mijn leven,
Door arbeid, zorg en pijn, en snerpend ongeduld,
Naar eerplaats, roem, gezag, of overvloed te streven;
Vermomde slavernij in 't blinkend goud gehuld!
Hier in dit zalig dal, van groene mirth omgeven,
Dat eeuwig bloeiend veld, waar liefde 't hart vervult,
Hier schenke ons 't gunstig lot een aanzijn vrij van schuld,
Tot de avondschaauw des doods onze oogen mag omzweven!
Haast walgt begeerlijkheid van 't voorwerp, dat zij zocht;
Kortstondig is 't bezit, en steeds te duur gekocht;
En 't onverbidlijk graf stelt alle ontwerpen palen.
Neen, pLukken we in dees beemd de bloem die voor ons wast,
En d'appel, die ons 't oog, de renk, en smaak verrast,
En zingen we onze min met 's hemels pluimchoralen.
,. Dus zong de teedre. - EIlaas 1 Haar minnaar werd geroerd,
Maar staatszucht treft zijn borst, de band is losgesnoerd ;
De ontrouwe! een andre gloed heeft d'eersten uitgedreven,
En, offer van haar vlam, betaalt zij 't met haar leven."
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In dit sonnet merkt men de volgende schikking der rijmklanken op:
2 Quadernari
2. 1èrzine
Za Coda.
a*
a""
c e
f
b
b
c e
f
a*

b

b

a*

d* d"

g*

9*

In de tweede plaats maken wij melding van het hoogst zeldzaam voorkomende dub bel El s 0 n net, waarin slechts t wee
rijmklanken over al de veertien verzen verdeeld zijn. Een bij
uitstek schoon voorbeeld daarvan, en tevens een der beste sonnetten van Hooft, vinden wij in het klink-, tevens lofdicht op
de Poëmata van Hugo de Groot. Het is in vijfvoetige jamben
geschreven. Men merke daarbij op, dat overleden hier gebezigd
wordt in den zin van »verleden," weldige in dien van »ontzaglijke" en laken in dien van »lekken of droppen."
AAN MIJN HEER HUIGH DE GROOTE.

Weldige ziel, die met uw scherp gezicht
Neemt wisse maat van dingen die genaken,
En al den sleur der overleden zaken
Begrepen houdt met ieders reên en wicht:
Vermogende uit te breên, in dierbaar dicht,
Wa.t raad oft recht ooit God oft menschen spraken:
Zulks Holland oogt, aIR zeeman op een baken
In starloos weêr, op uw verheven licht:
0, groote Zon, wat zal ik van u maken?
Een adem Gods, die uit den hemel laken
Komt, in een hart wel keurig toegericht ?
Oft een vernuft in top van 's Hemels daken
Verhelderd, om op Aard te komen blaken,
Daar 't land en lien met leer en leven sticht?

De beide rijmklanken geven, over de veertien verzen verdeeld, de volgende rangschikking, waarvan ook in het ltaliaansch
voorbeelden te vinden zijn;
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2

2 Terzine.
b* b*
b* b*
a
a.

Quader'llari
a
a
b*
b*
b*
b"
a
a

Eindelijk spreekt men nog van het 0 n vol kom e n S 0 n net.
Daartoe behoort vooreerst het klinkdicht, waarbij in het tweede
viertal een nieuwe rijmklank wordt ingevoerd. Deze sonnetten
zijn niet zeldzaam. De meeste Tuiters van Roemer Vissc her zijn van deze soort. Daar zijn klinkdichten mede nog
voor Hooft vallen, voegt het ook van hem een voorbeeld aan
te halen, dat tevens tot toelichting op dezen gewijzigden vorm
kan dienen.
BEKENTENIS.

Die twee bruine oogen, lichten van mijn leven,
Op mij bliksemend haar stralende blijheid,
Hebben zoo zeer bekneld mijn jonge vrijheid,
Dat ik gewillig haar gevangen ben gebleven.
Haar liefde heeft mijn reden zoo ten onder gedreven,
Dat ik, versuft in haar schoonheid te aanschouwen,
Zoo hardnekkig mijn beloofde woord zal houwen,
Dat ik naar ander te zien mij niet zal begeven.
Geen ander sporen zullen mij wandelen doen,
Geen ander kiekens zullen uit dees eieren broên,
Noch tot geen ander Santin mijn devocy strekken;
Mijn tonge geen ander schier noemen kan,
Mijn penne en inkt niet anders dan
Haar lof op papier en willen trekken.

Men ziet uit dit voorbeeld, dat in het tweede viertal verzen
een nieuw rijm, ongelijk aan dat in het eerste viertal is ingevoegd. De voorstelling is derhalve aldus:
2 Quadernari
2 Terzine.
a*
a*
d f
b*
c*
d f
b*
c*
e* e*
a*
a*
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Ook bij V 0 n del is deze gewijzigde vorm niet vreemd, gelijk
blijkt uit het volgende sonnet op het treurspel van Abr. de
Coningh, Je ft a getiteld. Dit treurspel was geschreven nog
voor Vondel zelf aan zijn eigen »Jefta" had gedacht; in weerwil dus van den lof dien de dichter Coninghs produkt toezwaait, was hij blijkbaar toch van meening, dat de stof nog
op andere wijze kon behandeld worden, en daaraan danken wij
een der schoonste treurspelen uit de zeventiende eeuw naar mijn
meening.
Euripides daed lang den Griekschen schouwburg weenen,
Toen Ifegenia bebloedde zijn tooneel,
En als een schoone bloem, van haren groenen steel
Gemaaid, ter neder viel, gelijk een schim verdwenen.
Deas dichter doet niet min, wanneer hij met zijn stenen,
Het treurspel ons ververscht, en 't maagdelijke bloed
Van Jefta's eenig kind vergiet, gelijk een vloed,
Dan sterft het al met haar, dan bersten schier de steenen.
Zoo wordt een oude daad vergetelheid onttogen,
En levend op een nieuw gesteld voor ieders oogen;
Zoo wordt een uitheemsch stuk met Duitsche stof bekleed.
Treurspeler , 0 gij hebt ons teder hart verraden;
De roos van ieder wang met tranen hing geladen,
Als gij dat schoone hoofd van 't witte lichaam sneedt.

Het verschil met vroeger aangehaalde klinkdichten zal den
lezer duidelijk genoeg in het oog vallen, ook wat de rangschikking der slepende regels betreft. Tot denzelfden afwijkenden vorm behoort ook het beroemde S 0 n net aan de V r ijheid, dat Byron aan zijn gedicht» The Prisone'l' of Chillon"
laat voorafgaan; onder de vertalingen van Byron door Nicolaas
Beets is ook dit gedicht opgenomen.
De meest afwijkende vorm van het oorspronkelijke sonnet is
het zoogenaamde S hak esp e a r e-s 0 n net, dat door dien dichter
wel het meest bekend is geworden. Het heeft enkel het aantal
verzen met het oorspronkelijke klinkdicht gemeen en is dus
werkelijk een geheel nieuwe dichtvorm geworden. Het Shake-
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speare-sonnet is verdeeld in d ri e quadernari of quatrains , elk
met twee afzonderlijke rijmklanken, die daarop door twee gezamenlijk rijmende verzen gesloten worden. Deze laatste twee
regels vormen een op zich zelf staand gedeelte: de stroom der
gedachte gaat in de twaalf verzen onafgebroken voort, terwijl
het tweetal verzen een besluit, een tegenwerping of eeJ}. toespraak
aan den persoon tot wien de dichter zich richt inhoudt.
'l'ot toelichting haal ik het volgende klinkdicht aan, het drieen-dertigste van de 154 ons door Shakespeare nagelaten.
SONNET XXXIII.

'k Zag dikwijls, hoe de glansrijke ochtencl~tond
Met vnendlijk oog de krum der bergen vleide,
't Valleigroen kuste met haar gulden mond,
En op den stroom de gouden loovren spreldde.
Straks vloog een donker zWflrk haar in 't gezicht,
En wolk op wolk drc 't hemE'lsch aanschijn kwijnen,
En doofde voor de k' agE'nde aarde 't hcht,
Dat droef en stil in 't westen gmg vE'rdwÛnen.
Zoo blonk ook eens aan 's levens ochtendtrans
Een zon met pracht en glorIe mij m de oogen;
Helaas, een uur verheugde ik me In heul' glans,
Nu zie ik haar met nevE'len omtogen.
Toch mor ik niet: verdmstre een aardsche zon,
Daar die des hemels zelfs verduistren kon!

Een blik op het aangehaalde sonnet geeft de volgende voorstelling, waaruit de geheel en al afwijkende vorm duidelijk
blijken zal:
2 slotverzen.
3 Quadernari.
ace
g
b
d f
ace
b
d j

g

Voorloopig genoeg over het Shakespeare-sonnet; het is ons
hier enkel om den afwijkenden vorm te doen. Bij een blik op
de geschiedenis van het sonnet in Engeland zal ik nog enkele
biizonderheden daaromtrent meedeelen.
9
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Nog een belangrijke opmerking te dezer plaatse met het oog
op onze letterkunde der 17 e eeuw.
Wat ik tot heden nog nergens vermeld zag, is het feit, dat
het zoogenaamde S hak es p e a I' e-s 0 n net in de zeventiende eeuw
ook bij ons bekend is geweest VONDEL zelf heeft zich meermalen van dien vorm voor zijn klinkdichten bediend. Hoe
kwam hij aan dien vorm, daar dit gewijzigde klinkdicht zoo
geheel en al uitsluitend aan de Engelsche letteren der
zestiende en zeventiende eeuw eigen is? Is Vondel met Shakespeare's gedichten bekend geweest? Ik durf die gevolgtrekking,
hoezeer zij voor de hand ligt, niet zoo beslist uitspreken. In
ieder geval moet hier aan invloed van de Engelsche lf·tterkunde
gedacht worden en Vondel met Engelsche voorbeelden
bekend geweest zijn. Ik vermoed, dat die kennismaking na
Huygens' reis naar Engeland moet hebben plaats gehad, daar
Vondel betrekkelijk laat zich van den bedoelden sonnetvorm
bediend heeft; ofschoon het dan weder opmerkelijk is, dat
Huygens zelf geen enkel voorbeeld van dit klinkdicht geleverd
heeft. Niet minder opmerkelijk is het, dat Vondels voorbeeld
dien gewijzigden vorm bij ons niet inheemsch heeft kunnen
maken j latere proeven van navolging zijn mij niet voorgekomen.
Het vermelde feit is intusschen te merkwaardig om het niet
door een paar voorbeelden uit Vondel toe te lichten j daartoe
haal ik vooreerst het volgende aan, dat geheel overeenkomt met het Shakespeare-sonnet, ook wat de voetmaat
betreft.

Den doorluchtigen oVM'geleerden jongeling
PAULUS TER HAAR,

voornaamsten professor der historien en Latijnsche en Grieksclte
welsprekendheid ter Hoogeschole te Duisburg.
Za] Duisburg wel zijn zegen konnen vatten,

Haar van ,t geluk gegeven in den schoot,
Met uwe komste, en tevens al de schatten
Van wetenschap, als uit een rijke vloot
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En lading van uitheemeche en oude boeken, 1)
Bijeen gehaald, en keurig opgezocht
Met oordeel, na wijdloopig onderzoeken
Der volken, en met moeite en last gekocht?
Kan Duisburg zijn geluk nu recht waardeeren ,
Zoo schat men het gelukkig; want elk zal
Het, om Ter Haar, als 't Grieksche Delfi, eeren,
Elk naar zijn les, gelijk naar hemelval ,
Orakels van Apollo, komen hooren.
Te Duisburg wordt oud Delfi nu herboren.

Het tweede voorbeeld verdient te worden aangehaald, vooral
omdat de bouw van het klinkdicht zoo in alles het Shakespearesonnet gelijk blijft, met uitzondering slechts van de voetmaat:
na de drie q u at r a ins volgt in de twee rijmende verzen aan
het slot de wending, in volkomen overeenstemming met het
Engelsche model. Het klinkdicht is aan de dochter van den
Burgemeester De Vlaming van Oudshoorn gewijd en luidt aldus:
Op de Afbeeldinge der Hoogedele Mejojfer
MARIA VAN OUTSHOREN,

door Filips de Koning.
Zoo lelieblank verrijst, met heldre morgenstralen ,
Opluikende Marie, in 't scheiden van den nacht,
T' Outshoren uit den droom, op zang van nachtegalen
En leeuwrik , daar in 't groen de zangrei haar verwacht.
De jonge ridders, die in haag en lanen duiken,
Aanschouwen ze met lust, en vragen onderling,
Wie dees gesloten roos ter goeder tijd zal pluiken,
Wie zulk een blanke hand vereeren met den ring?
Zij wenschen, lijf om lijf, in 'tveld een kans te wagen
Om zulk een schoone maagd, verliefd als Hippomeen ,
En achten hem niet waard, geweer op zij te dragen,
Die om dees schoonheid op geen dagen aan durf treên.
De maagd verschijnt, en heet dit lijfgevecht ie schort,en,
Zij roept: .' Wie mij bemint, ontzie zich, bloed te storten I"~

1) Een door Van Lennep herstelde regel.

132
Wil men meer voorbeelden
speare-sonnet bij Vondel, dan
»J 0 a n nes de Boe tg e z a n t,"
door zulk een klinkdicht wordt

van dit onvolkomen of Shakeverwijs ik naar zijn gedicht,
waarin elk van de zes boeken
voorafgegaan.

Blijkt uit het medegedeelde over den vorm van het sonnet
reeds) welk een belangrijke plaats het klinkdicht in iedere letterkunde inneemt, nog duidelijker valt dit in het oog, als wij
de geschiedenis van deze dichtsoort nagaan. Geen enkele middeleeuwsche vorm heeft zich zoo lang staande gehouden of is
zoo algemeen in de letteren van ieder land beoefend. In alle
tijdperken, in dat der Renaissance zelfs niet minder dan in dat
der Romantiek, bleef het in gebruik en hebben de uitstekendste
dichters er zich van bediend. In onze dagen heeft het opnieuw
de sympathie van onderscheiden jongere dichters verworven,
gelijk allen die de letterkundige beweging van den laatsten tijd
volgen, bekend is. Ook onze eigen letterkunde is op het nauwste
met de geschiedenis van het Sonnet verbonden, gelijk trouwens
reeds uit het aangevoerde blijkt en nog herhaalde malen in dit
vluchtig overzicht merkbaar zal worden.
P e tr ar c a is de Dichterkoning der sonnetten, gelijk Potgieter in zijn »F lor ene e" Byron nazegt. En Byron had recht:
het sonnet heeft aan Petrarca zijn roem te danken en heeft zich
door hem zulk een belangrijke plaats in iedere letterkunde verworven. Omgekeerd heeft het sonnet zijn dichterroem vereeuwigd.
Petrarca zelf meende zijn naam in de toekomst op een Heldendicht gevestigd te hebben, dat hii in het Latijn had geschreven. Dit Heldendicht is thans vergeten, maar zijn sonnetten
zijn onsterfelijk. Hij stortte er de klachten en de teederste
aandoeningen zijner ziel in uit,
»En de Echo van het zangerig sonnet
Geheel ItalIë doortnllend, ,. ')

1) Louis Couperas, Het klooster van Santa Chiara. Gids, 1883.
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gelijk nog onlangs een schrijver in De Gid8 zei, werd weldra
door alle dichters van Europa opgevangen.
Intusschen was Petmrca niet de eerste sonnettendichter in
Italië, gelijk we reeds uit de aanhaling van Dante's sonnet
kunnen afleiden. Dante stierf in 1321 en Petrarca in 1374.
Het oudste sonnet in de Italiaansche taal bekend is dat van
Pi er (of P e tr 0) de Ile V i g ne, geboren te Capua, en kanselier van Keizer Frederik den Tweede. Hij bloeide bijna een eeuw
voor Dante begon te schrijven, toen het Italiaansch derhalve
nog nauwelijks als schrijftaal gebezigd werd. Tevens gaf zijn
voorbeeld de richting aan, die het sonnet bijna vier eeuwen
bij de meeste ltaliaansche dichters zou volgen; het werd de
vorm voor de uiting eener werkelijke of meestal geïdealiseerde.
zoo men wil, Platonische liefde. Het uiteinde van Pier delle
Vigne was zeer tragisch; na een lIJven vol moeite en zorgen
in den dienst van zijn Keizer bedreef hii zelfmoord om aan de
vervolging van den snoodsten laster te ontkomen. Dante is
hem, als oudsten dichter in het ltaliaansch, gedachtig en wijdt
hem in De Hel, zang XIII, eenige schoone verzen. Voor Dante
vermelden wij nog Guittone van Arezzo en Guido Cavalca n ti, wien de eer toekomt het sonnet den geregelden vorm
gegeven te hebben, dien het sedert in het Italiaansch behouden
heeft. De eerste bezigde bovendien het sonnet tot ernstig lofdicht
en godsdienstige verzuchting, waarvan zijn klinkdicht op de »Moedermaagd" een schoon voorbeeld is. N ft dit tweetal en Dante
had het sonnet in. Italië zijn gevestigd bestaan; geen Italiaansch
dichter die het sedert niet heeft beoefend.
Petrarca heeft, met uitzondering van een twintigtal, al zijn
sonnetten aan de vereering van zijn Laura gewijd. Niet minder dan 207 heeft hij gedurende het leven van zijn uitverkorene vervaardigd, terwijl er 90 aan de nagedachtenis van zijne
beIla Donna gewijd zijn. Jammer dat Hooft, zooals ik reeds
opmerkte, niet gelukkiger geweest is in het overbrengen van
sommige Petrarca-sonnetten. Men moet dus Petrarca volstrekt
niet beoordeelen naar de enkele proeven, die Hooft geleverd
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heeft. Trouwens het schoone sonnet op den dood van Laura:
»L'alto e novo miracol"

werd door hem nog voor de ltaliaansche reis vertaald, terwijl
een ander sonnet meer een vrije bewerking dan vertaling kan
heeten. Liever bepaal ik mij daarom tot het meêdeelen eener
vertaling van Bilderdijk , schoon ook zij slechts een flauwe en
gedwongen weerklank is van het aantrekkelijke en aangrijpende
313e sonnet:
»I'vo Plangendo i miei passati tempi
1 quai posi in amar cosa mortale."

Bildl'rdijk betitelt het klinkdicht, dat ten onrechte in Alexandrijnen is overgebracht, met:
ZIELZUCHT.

'k Beschrei met diep gevoel mijn doorgehotste dagen,
Aan sterfelijke zucht beklaaglijk toegewijd;
De vleuglen mij verleend, maar nimmer uitgeslagen;
En 't voorbeeld dat ik gaf aan heel mijn levenstijd.
Gij die mijn zonde aanschouwt, zie thands mijn zelfmishagen ,
Onsterflijke Oppermacht die ook genadig zijt!
Red de afgedwaalde ziel bij 'tjamm'rend hartverknagen ,
Vervul hetgeen ze ontbeert en siddringvol belijdt.
Ja, leefde ik steeds in storm en wisselzieke baren,
Geef me in voleinden koers een kalme en stille ree,
En zij na 't woest gegolf mijn afscheid nog in vreê.
Reik me in deze avondstond, zoo lang me uw gunst wil sparen,
Uw hand, en zij mij 't uur van mijne ontbi~dmg zoet!
Gij weet, geen andre hoop heeft plaats in mijn gemoed.

Mijn opmerkingen over het Sonnet zouden al te onvolledig
moeten heeten I indien ik hier niet nog een enkel woord over
het karakter der oude ltaliaansche poëzie in het algemeen en
dat van het sonnet in het bijzonder meedeelde. Van des te
meer belang is dit, als men in aanmerking neemt van welk
een merkbaren invloed dit eigenaardige op andere letteren in
verschillende tijdperken, ook bij ons, geweest is. Reeds bij
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Pier delle Vigne heb ik gewezen op de richting, die de zoogenaamde erotische poëzie in Italië in den loop der eeuwen
genomen heeft. De vereering van de geliefde, van de b elI a
Don na, bleef niet enkel tot de zichtbare menschelijke verschijning, tot de vrouw als zoo danig bepaald. De uiterlijke
bekoorlijkheden werden het beeld van hoogere , zedelijke eigenschappen; de liefde werd een verheerlijkte aandoening in het
reinste en hoogst ontwikkelde zieleleven , een hemelsche hartstocht; voor een deel uit zinnelijke aanschouwing geboren, ontwikkelde zij zich tot een goddelijke 'deugd verre boven alle zinnelijkheid verheven, en werd zij dus een innig streven naar het
ideaal. Schoonheid wees alleen op »l' immortal forma," »la forma
universale," »il Principio eterno d' alcuna cosa bella," die U r g es t a lt. gelijk een Duitsch schrijver vertaalt, de idee van Het
Sc hoon e, het E eu wig Sc h 0 0 n e, Noodzakelijk is het, dit bij
de Italiaansche sonnettendichters in het oog te houden, wil men
hen begrijpen en hunne bedoeling recht laten wedervaren. Men
moet allereerst hun eigenaardige taal leeren verstaan. De vereering der vrouw was langzamerhand een eeredienst van het
»Eeuwige Schoone" geworden, het Schoone dat in zijn zichtbare openbaring het zinnebeeld wordt van al wat rein, edel en
goed is. Nog één stap verder en de vereerde Donna werd van
een menschelijk wezen verhoogd tot een symbool: bij den een
werd zij dat van kennis en wetenschap, bovenal van de hoogste
wetenschap in die tijden: de theologie; bij den ander het symbool van zijn innigste overtuiging zelfs op staatkundig gebied,
van zijn begrip der hoogFlte wereldorde; bij een derde wederom
het ideaal waar de dichterlijke ziel des kunstenaars naar streefde,
wat hij zich toewijdde, wat hem wederkeerig inspireerde Bij
geen dichters komt dit sterker uit dan bij Dante en Michel
A n gel o. Vandaar dat ook de laatste genoemd moet worden,
waar de geschiedenis van het sonnet ter sprake komt. Bilderdijk en zijne gade hebben beiden hetzelfde sonnet van Michel
Angelo vertaald, de een onder den titel van » Toevlucht" en
de tweede onder dien van »Des Kristens uitboezeming." Dit
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klinkdicht uit het laatst van 's Dichters leven is echter minder
eigenaardig om het bovenstaande toe te lichten; vandaar dat
ik mt't het oog op de richting der Italiaansche poëzie mij gewaagd heb aan de vertaling van een sonnet, waarin Mie hel
A n gel 0 zich richt tot Vittoria Colonna, de rijk begaafde weduwe van den Spaanschen edelman Ferdinand d'Avalos Marquis
van Pescara, en het voorwerp van 's dichters vereering.
AAN VITTORIA COLONNA.

Geen sterflyk wezen, dat my tegenlachte,
Toen 'k op uw aanschyn de oogen had gerIcht,
Want '8 Hemels vrl'de straa.lde U van 't gezicht,
De vrede waar myn ziel zoo lang naar smachtte.
Steeds hoogp.r sttJgt myn geest btJ die gedachte;
Wat ideaal van aardsche schoonheid zwicht',
In de uwe rees voor my een God'lyk licht,
Waarin ik 't beeld van 't Eeuwig Schoon betrachtte.
Wien 't zinlyk schoon alleen ook houd' geboeid,
Den kunstnaar Dlet, 't is doodend voor den geest:
Geen lust der oogen kan voldoening schenken.
Slechts Wien een reine liefde 't hart doorgloeit,
Dien is ze een bron van 't hoogst genot geweest:
Vered'ling bracht ze in streven en in denken.

In dien zin de erotische ontboezemingen opvattende beantwoordde ook de ltaliaanscbe vrouw de liederen aan de liefde
of liever aan het ideaal gericht. Verschillende dichteressen
wisselden met hare kunstbroeders in het sonnet aldus van gedachten. Noemen wij, om ook zulk een dichteres aan te halen, dezelfde V i t tor i a Colon n a. Aandoenlijk is de trouw,
waarmede zij haar vroegtijdig gesneuvelden echtgenoot blijft
vereeren als »haar Licht," ))haar Zon;" tot haar laatste ure
heeft zij den weduwstaat verkoren boven een tweede huwelijk,
om geheel haar leven te wijden aan de nagedachtenis van haar
echtgenoot. Bilderdijk heeft haar sonnet:
IlNon

dè temer del mondo affanni

0

gnerra"
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in onze taal overgebracht; jammer, dat het minder in verband
staat met haar vereering, gelijk het schoone sonnet aan haar
mededichter Bembo. Jntusschen vinde het hier eon plaats, als
zijnde het eenigste van de dichteres ooit in onze taal overgezet.
GERUSTHEID.

Nooit zij voor 's warelds haat of razernij beducht
Die 's Hemels stille vrede in 't harte mag genieten!
Wat is hem wintervorst of sneeuwjacht door de lucht,
Wiens bloed aan warmen haard verkwiklijk om mag vlieten?
Geen aardsche last verplet bij vrije hemelvlucht
Den geest die tot zijn God in vlammen uit mag schieten,
En laster deert hem niet wiens reine boezemzucht
Vergeven, zeegnen kan ook die zÜn bloed vergieten.
Vergeefs een dichte zwerm van pijlen afgericht
Naar d' onverwrikbren muur, op vaste rots gesticht,
Wie helsch noch aardsch geweld kan Rchudden of verwrikken.
Vergeefs met snoode list des vogelvangers net
Op slykerig moeras voor d' arend uitgezet,
Die in een hooger kring de dagtoorts aan durft blikken!

De zin is vrij wel behouden, maar het is Bilderdijks taal,
niet die van Vittoria Colonna. Het oorspronkelijke valt onder
ieders bereik, daar het dOQr Pan wordt medegedeeld in de
aanteekeningen op zijn bekende voorlezing over Bilderdijks
vertalingen 1).
In verband met het medegedeelde moet nog op een eigenaardig verschijnsel gewezen worden, dat bij de sonnettendichters niet vreemd is. Ik bedoel de wisseling van gedachten in
de toezending van sonnetten onderling. Bij Dante zoowel als
bij Michel Angelo vinden wij daarvan onderscheiden voorbeelden. In onze letterkunde hebben wij daarvan een merkwaardig voorbeeld bij Hooft en Hu y gen s. Zelfs heeft er eenmaal een wisseling van sonnetten op hetzelfde rijmwoord
1) Bilderdijk , uitgave van A. C Kruseman, deel XVI.
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tusschen hen plaats gehad, waarbij zich, behalve genoemde
twee dichters, nog aansloten Anna Roemer Visschel',
Tesselschade Roemer Visscher, Van Brosterhuysen, Doublet, Jan Beuken en Margaretha Godewijk,
zoodat er niet minder dan tien klinkdichten naar aanleiding
van hetzelfde onderwerp, Huygens reize naar Engeland, in de
wereld gezonden werden. Het sonnet van Hooft, dat tot deze
wisseling van sonnetten op dezelfde rijmwoorden den stoot gaf,
IS een van zijn beste en vangt aan met den regel:
»Men voeuue Aclll11es op met merg uit leeuwen schonken ,"
de uitgave van Leendertz vindt men acl~t van deze sonnetten opgenomen. Ik heb tot heden de weêrga van zoo iets in
geen andere taal aangetroffen.
Voor ik van het Itali.aansche sonnet afstap, moet ik nog op
een feit wijzen, dat in de geschiedenis van het sonnet te merkwaardig is om er geen melding van te maken. Die de betf'ekAnis van het sonnet wil doen uitkomen, heeft slecMs van
den dichter Filicaja en zijn beroemd klinkdicht op de slavern1j van Italië te spreken. Filicaja leefde van 1642-1707.
Hij zou door het tegenwoordige- geslacht geheel vergeten zijn,
als dit ééne sonnet hem niet de onsterfelijkheid geschonken had; zijn dichterroem berust uitsluitend op dit gedicht van slechts veertien regels, die aandoenlijke zie1sklacht,
door het herleefde Italië van onze eeuw tot een wachtwoord
gemaakt, dat, met enkele regels van Dante, van de Po tot de
niterste punt van Sicilië weerklonk, om scharen van duizenden
patriotten te doen ontvlammen. Hadde Bilderdijk zijn krachten beproefd aan dien aangrijpenden kreet in plaats van enkele
stichtelijke sOllnetten te kiezen! Waarom heeft Potgieter , die
Filicaja's klinkdicht bewonderde, er onze taal niet mede verrijkt? Ik voor mij wanhoop er aan een goede overzetting ook
maar te beproeven. Wenden wij ons dan tot Byron. In den
vierden zang van zijn eh i 1d e H a l' 0 1 cl heeft hij een eenigszins vrije, maal' toch 8choone vertaling geleverd, doch jamIII
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mer genoeg, in den vorm zijner Spenserian stance en
niet in den vorm van het sonnet. De lezer vergunne mij nog
eenmaal het oorspronkelijk ltaliaansch aan te halen, dat ik
door Byrons bewerking zal laten volgen.
SULLA SERI'ITU D'ITALIA.

ltalia, Italia , 0 tu cm feo la sorte
Dono mfelice dl bellezza, ond' hai
Funesta dote d'infimti guai
Ohe in fronta scnttI per gran doglia porte:
Deh, fossi tu men beIla, 0 almen piu forte,
Onde assai piu ti paventasse, 0 assai
T'amasse men chi del tno bello a' rai
Par che si strugga, e pur ti sfida amorte!
Oh'or glU dan' Alpi non vedrei torrenti
Scender d'armatl, nè dl sangue tinta
Bever l'onda del Po galhci armenti;
Nè te vedrei del non tuo ferro cinta
Pugnar col braccIO di straniere gentl,
Per serVlr sempre, 0 vinCltrice 0 vinta!
CHILDE IIAROLD,

Canto IV, 42, 43.

ltalia, oh Italia ! thou who hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past,
On thy sweet brow is sorrow plough'd by shame.
And annals graved in characters of flame.
Oh, God! that thou wert in thy nakedness
Less lovely or more powerful, and couldst claim
Thy right, and awe the robbers back, who press
To shed thy blood, and drmk the tears of thy distress.
Then might'st thon more appal; or, less deslred,
Be homely and be peaceful, Ilndeplored
For thy destructive charms; then, still untired.
W ould not be seen the armed torrents poured
Down the deep Alp8; nor would the hosMe horde
Of many-nation'd spOIlers from the Po
Quaff blood and water; nor the stranger's sword
Be thy s<1d weapon of defence, and so,
Victor or vanqui~h'd, thou the slave of friend or foe.
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De omvang van deze historische schets laat niet toe, de behandeling van het sonnet in Italië verder voort te zetten. Uit
la.ter tijd noemen wij alleen nog den dichter V i tt 0 rio A 1fi e ri; onder zijn sonnetten munt boven alle dat aan Dan t e
gericht uit. Die in verzen het woord tot den dichter der D iv i n a Oom m e d i a richt, moet zulks in het sonnet of in tercinen doen; dat begrepen te recht Michel Angel 0 , Alfieri en de
Fransche dichter Barbier. Hun sonnetten en tercinen aan Dante
behooren tot de edelste uitingen van den dichterlijken geest,
ingegeven door inni~e bewondering of ook, gelijk bij Alfieri,
door het fe u sa cr é der vaderlandsliefde. Ook Byron begreep
zulks I toen hij zijn heerlijk gedicht )) th e Pro p h e c y 0 f
Dan t e" in tercinen schreef, evenals Potgieter , toen hij in denzelfden vorm zijn ))F lor e n C e" dichtte. De gloed der verontwaardiging klinkt ons evenzeer in Alfieri's sonnet toe, al stijgt
die verontwaardiging tot een bitterheid, die ons pijnlijk aandoet. Val het sonnet niet aan, zouden wij Braga willen toeroepen, bij het hooren van zulke kreten, uitgestooten door de
edelste harten. Dante, Petrarca, Michel Angelo en Alfieri
hebben het sonnet geadeld; het misbruik van anderen mag den
roem dier sonnettendichters niet verdonkeren.
De invloed der ltaliaansche letteren op die van andere landen zon reeds genoegzaam blijken uit de algemeene beoefening
van het S 0 n net. Het klinkdicht is een internationaal eigendom
geworden. Vandaar dat de geschiedenis van het sonnet voor
ieder land van min of meer belang is; het spreekt van dien
invloed wel in hooge mate, en zonder het nasporen van
dien invloed zijn onderscheiden verschijnselen niet te verklaren.
Geen land heeft den invloed der Italiaansche letteren geruimen tijd zoo sterk gevoeld als Spa nj e Vandaar ook dat men
aldaar het s 0 n net met bijzondere voorliefde behandeld heeft.
Ontzaglijk groot is het aantal sonnetten in het bloeitijdperk
sedert de regeering van Karel den Vijfde tot den dood van Filips
den Vierde. De Spaansche dichter Fe rna n d 0 de Her re r a
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(gest. 1597) toonde zulk een dwaze ingenomenheid met deze
dichtsoort, dat naar z!in woorden het klinkdicht het beste moest
heeten, wat ooit door een dichter te bereiken was en dat het
meest van zijn meesterschap over de taal kon getuigen. Naar
het oordeel van bevoegden zijn echter zijn eigen sonnetten allesbehalve het beste wat rij geschreven heeft De oudste sonnetten
in het Spaansch zijn die van den beroemden dichter en hoveling
Iüigo Lopez de Mendoza, Markies van Santillana
(1398-1458), die aan het hof van Koning Johan Il van CastIlië
bloeide, en van wien er een zeventien tal tot ons is gekomen.
J u a n Bos c a n (gest. in 1543) heeft er niet minder dan drieen-negentig nagelaten, terwijl Gal' c il a s s 0 's zeven-en-dertigtal
in dienzelfden tijd en nog lang daarna zeer in den smaak viel.
Zoo groot was de popu lariteit van het sonnet, gelijk trouwens
alles in dit tijdperk wat van ltaliaanschen oorsprong was, dat
de drama-dichter L 0 P €I de V ega het klinkdicht in zijn tooneelstukken een plaats afstond. In verschillende stukken komen
er twee, drie, tot zelfs vijf voor, tot groot genot van het overbeschaafde deel zijner toehoorders, voor wie het sonnet het
modedicht dier dagen was. De knutselarij bereikte echter haar
toppunt, toen het son net m et de e c h 0 's in zwang kwam,
een even groote en dwaze overdrijving als de sonnettenkrans met
dezelfde rijmklanken, waarvan wij een voorbeeld in de »1 e e uwenschonken" van Hooft en zijn vrienden hebben aangehaald. De echo's bestonlien in de herhaling van een nieuw rijm.
achter dat van het q ua,train en dat van het tercet. Lope
de Vega, die zelf zulk een echo-sonnet in een zijner stukken opnam, heeft later zijn s~em tegen al dat geknutsel en de ingenomenheid der mode verheven. Hij is in zooverre de voorlooper van Braga, dat hij een klinkdicht geschreven heeft in
spot op het klinkdicht; zijn satire verkreeg eenige vermaardheid
tijdens de sonnetten-woede, daal' zij in het Fransch en Engelsch
is overgebracht. Nog vermelden wij uit hetzelfde tijdperk Ce 1'van t es, die onderscheiden schoone klinkdichten geschreven
heeft, onder andere in zijn G a I a tea, het uitgebreidste ge-

142
dicht van den genialen auteur, die ons den onsterfelijken Don
Quichote schonk.
Ook in de Portugeesche letterkunde was omstreeks denzelfden tijd het sonnet zeer geliefd. 0 am 0 e n s heeft zeer
schoone sonnetten geleverd; zij zijn beroemd, en vandaar dat
ook een voorbeeld van dien dichter in dit overzicht niet mag
ontbreken. August von Platen heeft onder Camoens' klinkdichten een zeer gelukkige keuze gedaan in de vertaling van het
volgende hoogst aangrijpende
»SONETT VON 'CAMOENS."

Was beut dIe Welt, um noch darnach zu spähen,
Wo iat eiu GliIck, dem ich mich nicht entschwur?
Verdruss nur kant'ich, Argwohn kant'ich nur,
Dich, Tod, zuletzt, was konnte mehr geschehen?
Dies Leben relzt nIcht, Leben zu erflehen,
Dass Gram nIcht töte, weisz ich, der's erfuhr:
Birgst du noch glOssres MIssgeschIck , Natur,

Dann seh ich's nah, denn Alles darf ich sehen!
Der Unlust lange starb ich ab und Lust,
Selbst jenen Schmerz verschmerzt'ich, büsst'ich ein,
Der längst die Furcht gebannt mir aus der Brust.
Das Leben füh\t'ich als verliebte Pem,
Den Tod als unersetzlichen Verlust, Trat ich nur darum in das kurze sein?

Ik behoef hier niets meer bij te voegen; het leven van den
Dichter is een voldoende commentaar op deze hartbrekende klacht.
Voor de lezers van dit tijdschrift acht ik het van nog meer
belang op het sonnet in Frankrijk te wijzen. Reeds heb ik
den naam van Mol i è r e genoemd, en thans sluit zich zijn naam
bij dien van L 0 p ede V ega aan, door zijn aanval op sommige
modedichters van zijn tijd. Met het oog op het sonnet wijs
ik hier op het reeds vroeger vermelde klinkdicht in L e Mis a nth rop e , waa rmede de prikkelbare Alceste vervolgd wordt,
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die er behoorlijk het zijne van zegt. De geheele passage kan
ik als overbekend veronderstellen. Intusschen verdient zij dubbele opmerkzaamheid met het oog op Molière's bedoeling.
))Sonnet. C'est un sonnet!"
zoo kondigt Oronte zijn product à la mode aan, en weldra
blijkt ons, dat .Molière in den sonnettendichter den slechten
smaak hekelt, die vooral onder den invloed der Spaansche literatuur in zijn tijd voortwoekerde. Het s 0 n net, gelijk het onder
dien invloed door sommige dichters werd opgevat, was hem
bovenal het toonbeeld van dien slechten smaak.
»Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles,
Et vos expresslODs ne sont pOlDt naturelles ,"

zoo vervolgt Alceste-Molière.

En verder:

»Ce sty Ie fignré. . . .
Ce n'est qne jeu de mots, qu'affectation pure,
Et ce n'est point amSl que parle la nature.
Le méchant goût du siècle en cela me fait peur."

Men beschouwe dus dergelijke uitvallen van Molière vooral
niet enkel als opmerkingen over stijl en poëzie in het algemeen, zoo los daarheen geworpen; zij zijn op het innigst verbonden aan de letterkundige geschierlenis van zijn tijd, toen
de pedanterie en overdreven galanterie haar verderfelijken invloed oefenden op de literatuur zijner dagen, waarin de navolging der buitenlandsche dichters van sonnetten, epigrammen,
madrigalen etc. tot de schromelijkste ontaarding moest leiden.
Nog op een andere plaats valt hij de sonneUendichters vinnig aan.
In »Les Femmes savantes" heeft hij het vooral geladen
op Ménage en Cotin. De tweede scèue van het derde bedrijf,
overvloeiende van geestige, hoewel zeer persoonlijke uitvallen,
wordt voor een aanmerkelijk deel gewijd aan de ontleding van het
S 0 n n et à la Princesse U l' a ni e, sur sa fièvre.
Dit meesterstuk van de onzinnigste sonnetten-woede was vervaardigd door Cotin, overigens een achtenswaardig man, en
door den dichter eigenlijk getiteld: S 0 n net à Ma d e m 0 i-
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s e 11 ede L 0 n g u e v i 11 e , à P r é sen t d u c hes s ede N em 0 u r s, s u r sa fi è v r e q u art e. Het was opgenomen in de
»Ûeuvres gal.antes en prose et en vers de M. Cotin."
De bedoeling des Dichters blijkt duidelijk uit de woorden
van Philaminte en het antwoord van den so nn etteur, die
zijn heerlijk »gerecht" voor de luistergrage ooren zijner bewonderaars zal opdisschen. »8ervez-nous", zegt Philaminte, »serveznous promptement votre aimable repas," waarop Trissotin het
dolzinnige antwoord geeft:
»Pour cette grande falm qu'à mes yeux on expose,
Un plat seul de buit vers mEI semble peu de chose;
Et je pense qU'lci je ne ferai pas mal
De joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal,
Le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse,
A passé pour avoir quelque délicatesse.
Il est de se I at ti q u e assaisonné part out ,
Et vons Ie trouverez, je crois, d'assez bon goût."

Na de uiting der innigste bewondering bij de eerste dooIen
vlLn het sonnet, gaat Philaminte voort:
_Enfin les quatrains sont admirables tous deux.
Venons- en promptement aux tie r c ets, je vous prie".

Daarop gaat de bewondering in bezwijming van genot over j
de tiercets hebben de maat doen overloopen, gelijk blijkt:
PHILAMINTE

On n'en peut plus.
BELISE.

On pame.
ARMANDE.

On se meurt de plaisir.
PHILAMINTE.

De mille doux frissons vous vous sentez saisir.

Eindelijk komt Trissotin weder aan het woord en vraagt:
»1.e Sonnet donc vous semble" .....

waarop het antwoord luidt:
»AdmirabIe, nouveau;
Et personne Jamais n'a rien fait de si beau".
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Men ziet dus, dat bij de schier algemeene ingenomenheid
met het I'! 0 n net het ook tevens niet ontbrak aan scherpe satire
op de sonnettenrijmers. Die ingenomenheid hield in weerwil
daarvan nog vrij lang aan; bekend is de regel van B 0 i 1 e a u
in zijn »Art poétique", waarin nog dezelfde overdrijving is op te
merken ten opzichte van het modedicht zijner dagen:
:oUn sonnet

san~

défauts vaut seul un long poëme" ').

Toen de sonnettenvloed ten slotte eenigszins aan het ebben
raakte, was de overdrijving en het onjuiste oordeel aan den
anderen kant niet minder groot. Niemand zal tegenwoordig
met het verouderde woord van Lah"arpe instemmen) die, bij
gebrek aan het rechte begrip van het sonnet, zegt: » On a
remarqué avec raison - (allesbehalve a v e c r a iso n!) - qu'il
n'y avait point de différence essentielle entre la tournure d'un
sonnet et celle des autres vers à rimes croisées, et qu'il doit
seulement, comme Ie madrigal et l'épigmmme, finir par une
pensée remarquable: il n'y a pas là de quoi lui donnel' une si
grande valeur·'. Daarover straks nog een enkel woord.
Het s 0 n net in de Fransche letterkunde is van te groote beteekenis geweest om er niet nog enkele bijzonderheden aan vast
te knoopen. Vooreerst merke de lezer op, dat verschillende
schrijvers van den gewonen vorm der deca syllabische verzen of
vijfvoetige jamben zoowel als van de opeenvolging der rijmklanken afweken: uit de beide sonnetten door Molière aangehaald en waarop hierboven gewezen is, blijkt dit voldoende.
Overigens bezigen de meeste dichters Alexandrijnen, evenals de
Hollandsche dichters gewoonlijk, in afwijking van den ltaliaanschen, dat is, oorspronkelijken vorm. Vervolgens wijs ik nog
op enkele historische feiten, aan de geschiedenis van het sonnet verbonden. Ten onrechte noemen sommigen Pon t h u s de
Tyard, een der Pleiaden, gest. 1603, als den invoerder

1) Een gevoelen wat hIJ trouwens aan den Spaanschen dichter
leende, gelijk wij geZIen hebben.

DE HERRERA

10

ont-

146
der sonnetten in de Fransche poëzie. Er bestaat een sonnet
van MeIlin de Saint Gelais, gest. 1558, dat als oudste
in de l!ransche letterkunde kan worden aangemerkt. D u
B e 11 a y, een ander der Pleiaden, gest. 1560 en dus mede een
tijdgenoot van Ronsard , was de eerste die in navolging van
de ltaliaansche dichters een rij van sonnetten aan de vereering
van zijn uitverkoren Schoone wijdde; zij zijn getiteld: »S 0 nnet s à 0 I i v e ", het anagram van zekere Mademoiselle de
Viole. Eenigen tijd later verwierven enkele sonnetten een bijzondere vermaardheid. Dat van Ma y nar d aan Richelieu is in
mijn oog een meesterlijke satire, waarvan onder de politieke
poëzie van eenig land zelden de weêrga zal gevonden worden.
Hatelijker en veel grover is het sonnet van Ha y n a u t op den
minister Colbert; buitengewonen bijval verwierf eenmaal dat
van MalI e v i 11 e, »la belle Matineuse", in ltaliaanschen stijl,
doch later werd het, en geen wonder, bijna geheel vergeten.
Een zonderlingen strijd roept de geschiedenis van het sonnet
ons nog voor den geest. Van alle letterkundige kibbelarijen is het
zeker een der meest curieuse. Twee sonnetten in den tijd van
Lodewijk XIV hebben een strijd doen ontstaan, waaraan het
geheele hof en Parijs deelnamen. Het eene van Ben ser a d e
was een sonnet op Job; het andere van V 0 i t ure was zijn
»Sonnet à Uranie"; vandaar dat de strijdende partijen, al naar
zij de voorkeur gaven aan het eene of het andere, zich Job eli n s en U r a nis t e s noemden. Geheel Frankrijk raakte in den
strijd gewikkeld, zegt Laharpe, en bij laat er niet onaardig op
volgen: »heureuse si elle n'eût jamais été partagée en d'autres
sectes I" Aan het hoofd der Jobelins stond de Prins de Conti,
terwijl de Uranistes werden aangevoerd door Madame de Longueville. Het was ongetwijfeld een ondeugende toespeling van
Molière op dit feit, dat hij Cotin's sonnet aan Mad. de L. betitelt: »Sonnet à Uranie", om het vervolgens op de scherpste
wijze aan de bespotting prijs te geven. Men zie het hierboven
aangehaalde uit »Les Femmes savantes". Zelfs de meest galante verdediger van de Fransche Schoonen zal zich tegenwoor-
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dig bezwaarlijk bij de gelederen van Madame de L. durven
aansluiten. De lezer oordeele zelf.
SONNET

à

URANIE.

Il faut finir mes jours en l'amour d'Uranie;
L'absence ni Ie tems ne m'en sauraient guérir:
Et je ne vois plus rien qui pût me secourir
Ni qui sût rappeIer ma liberté bannie.
Dès long-tems je connais sa rigueur infinie;
Mais pensant aux beautés pour qui je dois périr,
Je bénis mon martyre, et content de mourir
Je n'ose murmurer contre sa tyrannie.
Quelquefois ma raison par de faibles discours,
M'invite à la révolte et me promet secours;
Mais lorsqu'à mon besom je veux me servir d'eUe,
Après beaucoup de peme et d'efforts impuissans ,
EUe dit qu' Uranie est seule aimable et belle,
Et m'y rengage plus que ne font tous mes sens.

Als het niet was om het zonderlinge van dien strijd en het
eigenaardige van die dagen te doen uitkomen, zou men zeggen, dat het gedwongen en geaffecteerde sonnet het overschrijven niet waardig was. De billijkheid eischt, dat we nu ook
het klinkdicht van Benserade laten volgen. Mocht er, wat ik
echter niet geloof, twijfel onder de lezers omtrent de voorkeur
ontstaan, ik heb te goede verwachtingen van hun gpzond verstand, om te vreezen dat de strijd tot het uiterste zal komen.
In onze dagen trouwens kibbelen wij op onze beurt over andere dingen, wellicht van niet meer belang, zal het nageslacht
zeggen, dan de zaak der Jo belins en Uranistes.
JOB.

Job, de mille tourmens atteint,
V ous ren dra sa douleur connue,
Et raisonnablement il craint
Que vous n'en soyez point émue.
Vous verrez sa misère nue;
Il s'est lui-même ici dépeint.
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Accoutumez-vous à la vue
D'un homme qui souft're et se plaint.
Bien qu\l eût d'extrêmes soutfrances,
On vit aller des patiences
Plus loin que la si enne n'alla.
S'il souft'rit des maux incroyables,
Il s'en plaignàt, il en parla:
J'en connais de plus misérables.

»Il y a du moins ici une pensée spirituelle et fine", zeg ik
ten slotte met Laharpe.
Van het sonnet in Frankrijk kan ik geen afscheid nemen,
zonder er op te wijzen, hoe het zich in den lateren tijd waardiglijk gehandhaafd heeft. Ik behoef daartoe slechts den dichter A u g u s te Bar bie r te noemen, die een rij van sonnetten
geleverd heeft, als met de uitstekendste in andere landen kunnen wedijveren. Het is moeielijk een keuze te doen. Om ze
naar eisch te waardeeren is een meer dan gewone kennis op
het gebied van kunst en literatuur noodig. Die hem verstaat
en gevoelen kan, hoezeer zijn echt dichterlijke geest ontvankelijk is voor het verhevene en zeldzame del' hoogste kunstgave ,
zal met mij een bijzondere plaats toekennen aan zijn sonnet op
MICHEL ANGE.

Que ton visage est triste et ton front amaigri,
Sublime Michel Ange, ö vieux tailleur de pierre!
Nulle larme jamais n'a baigné ta paupière:
Comme Dan te, on dirait que tu n'as jamais rio
Helas! d'un lait trop fort la Muse t'a nourri,
L'ad fut ton seul amour et prit ta vie entière;
Soixante ans tu courUB vne triple carrière
Sans reposer ton coeur sur un coeur attendri.
Pauvre Buonarotti! ton seul bonheur au monde
Fut d'imprimer au marbre une grandeur profonde
Et puissant comme Dieu, d'eft'rayer comme lui:
Aussi, quand tu parvins à ta saison dernière,
Vieux lion fatigué, BOUS ta blanche crinière I
Tu mourus longuement plein de gloire et d'ennui.
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Het sonnet in Engeland neemt een nog veel belangrijker plaats
in dan dat der Fransche letteren. Er is geen dichter van beteekenis, die er zich niet van bediend heeft om uitdrukking te
geven aan de meest verheven en heiligste aandoeningen der
ziel, aan de klacht der liefde zoowel als aan de smartkreten
van het bitterste lijden, aan de verontwaardiging bij het onrecht in de maatschappij als aan de opwekking tot vaderlandsliefde.
De oudste sonnetten in de Engelsche taal zijn die van Henry
Howard, Earl of Surrey, het laatste slachtoffer van Hendrik VIn; hij werd in 1547 onthoofd. Men heeft hem wegens zijn sonnetten den naam gegeven van den Engelschen
Petrarca. Zijn sonnetten zijn gericht tot een jonkvrouw, vereerd onder den naam van Ge r a I din e; de ijverigste nasporingen hebben niet kunnen uitmaken, wie deze gevierde jonkvrouw geweest is, daar het verhaal van den dichter Nash bloot
als een fictie moet beschouwd worden. Een enkel voorbeeld
van den vroegsten sonnettendichter in Engeland mag in dit
historisch overzicht niet ontbreken. Wij laten hier het sonnet
volgen, dat tot opschrift heeft: Description of spring, wheri'n
eche thing renewes, save only the lover.
The soote season that bud and bloome fourth bringes,
Wlth grene hath cladde the hyll and eke the vale;
The nightmgall with fethers new she singes ;
The turtle too her mate hath told her tale;
Somer is come, for every spray now springes
The hart hath hung hys olde head on the pale;
The bucke in brake hys winter coate he Hynges;
The fishes Hete with new repayred scale;
The adder all her slough away she Hynges;
The swift swallow pursueth the Hyes smalle,
The busy bee her honey how she mynges;
Wmter is worne that was the Houres bale.
And thus I see among these pleasant thynges,
Eche care decayes , and yet my sorrow springes.
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De naam van Henry Howard brengt ons intusschen tot een
hoogst merkwaardig feit. Toen ik over den gewijzigden vorm
van het sonnet sprak, heb ik ook het zoogenaamde S hak espe a r e-s 0 n net verklaard. »Zoogenaamde" , zei ik, en het is
hier de plaats dit toe te lichten. Wat men s te e ds S ha kespeare-sonnet belieft te noemen, is in geenen
d eele de vin din g van S hakesp eare. De dramadichter
heeft van een vorm gebruik gemaakt, dien hij voor goed gevestigd vond en die reeds lang vóor hem aanwezig was. Evenzeer is het onjuist, wat een Engelsch schrijver over het sonnet
beweert, namelijk, dat Shakespeare den vorm van zijn sonnet
heeft overgenomen van de dichters Daniel en Drayton.
Onder hun tijdgenooten en Shakespeare's onmiddellijke voorgangers was bedoelde vorm volstrekt niet onbekend j wij wijzen
slechts op de sonnetten van eh ap m an, R alei g h, Peel e,
Greene, enz. Zoo men mocht twiifelen vermelden wij o. a.
het feit, dat het bekende sonnet van Robert Greene, voorkomende in zijn Pan dos t 0, th e tri u m ph 0 f Ti m e (het verhaal waarop Shakespeare zijn ). Winter' 8 Tale" grondde):
»Ah, were ehe pitiful as she is fair"

geschreven is, toen de dramadichter nog aan geen sonnetten
dacht, of toen althans Greene hem nooit zou gevolgd hebben,
indien Shakespeare al een enkel klinkdicht vervaardigd had.
»Pandosto" was reeds voor 1588 vervaardigd. Eindelijk, om
voorgoed de vraag omtrent de herkomst van het zoogenaamde
Shakespeare-sonnet tot een beslissend antwoord te brengen,
vermeld ik, dat Engelands vroegste sonnettendichter zich reeds
van den bedoelden vorm bediend heeft. Hen r y Ho war d ,
die zeventien jaar vóor Shakespeare's geboorte het leven verloor, moei. dus als de eigenlijke vinder van genoemd sonnet
beschouwd worden, gelijk, om op een enkel voorbeeld te wijzen,
uit het volgende schoone klinkdicht blijkt, gewijd aan 's dichters Geral din e.
From 'fuscane came my Lady's worthy race;
Fair Florence was sometime their ancient Beat;
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The western isle whose pleasant shore doth face
Wild Camber's cliffs, dld give her lively heat:
Foatered she was with milk of Irish breast;
Her sire an earl j her dame of prince's blood:
From tender years, in Britain doth ahe rest
Wlth king's child, where ahe tasteth costly food.
Hunsdon did first present her to my eyen:
Bright i~ her hue, and Geraldine she hight:
Hampton me taught to wish her first for mine;
And Windsor, alas! doth chase me from her sight.
Her beauty of kind, ber virtue from above Happy is he that can obtain her love!

Zoo wij de geschiedenis van het Engelsche sonnet nagaan,
dan bemerken wij, dat er naast het eigenlijke ltaliaansche sonnet langen tijd geweifeld is, vóor de gevestigde nieuwe vorm
tot stand kwam en zich als afzonderlijke soort kon staande
houden. Verschillende voorgangers en tijdgenooten van Shakespeare gaven zelfs aan iedere kleine elegie, aan ieder minnelied
van kleinen omvang den naam van sonnet. Zelfs zijn er voorbeelden bij Greene, Peele en anderen, dat er aan dergelijke
liederen van slechts twaalf verzen door heu de naam van
s 0 n net gegeven werd. Wederom verdeelden zij soms hun
sonnet in twee of drie strofen, elk van een quatrain met twee
slotrijmen , zoodttt hun sonnet tot zelfs achttien verzen kon tellen. In de uitgaven van genoemde dichters zijn overvloedige
voorbeelden daarvan voorhanden. Bii Bpenser hebben wij weder met een eigenaardigen vorm van het sonnet te doen. Dat
hij zich nauwer bij het ltaliaansch sonnet aansluit, blijkt reeds
uit den naam Amoretti aan zijn klinkdichten gegeven. In het
tweede quatrain voert hij een nieuwen rijmklank in; die nieuwe
rijmklank wordt in het sestet aangehouden, waarop hij even
als in het Bhakespeare-sonnet met een couplet of volta van
twee regels sluit. Om het onderscheid tusschen Bpenser en Shakespeare duidelijk te maken, laat ik hier een sonnet van den
eerste volgen, namelijk nO.
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XXVI.

Sweet is the rose, but grOWB upun a brere;
Sweet is the juniper , but sharp his bough;
Sweet is the eglantine, but pricketh near;
Sweet is the firbloom, but, his branches rough;
Sweet is the cypress, but his rind is tough;
Sweet is the nut, but bitter is hlS piU;
Sweet is the broom-flowre, but yet sour enough;
And sweet is moly, but his root is ill:
So every sweet with sour i~ tempred still,
That maketh lt be coveted the more,
For easy thmgs, that may be got at will,
Most sorta of men do set but httle store.
Why then should I account of little pain,
That endless pleasure shaU unto me gain?

Met het sestet begint hier wel een wending in den gedachtenloop , doch bet sluit tevens aan het octaaf door het aanhouden van hetzelfde rijm; bijgevolg is de voorstelling der rijmklanken: a b a b, b c b c, - cd c, de e.
Uit het medegedeelde blijkt dUA, dat het zoogenaamde Shakespeare-sonnet (beter het Eng els eh e s 0 n net genoemd, daar
het zoo geheel van den Italiaanschen vorm afwijkt en bovendien Shakespeare niet de maker kan heeten) niets anders
dan den naam en het aantal regels met den oorspronkelijken sonnetvorm gemeen heeft. Inderda.ad is het dan ook
geen sonnet; doch de naam daargelaten heeft het evenzeer reden
van bestaan, daar het werkelijk een nieuwe dichtvorm kan
heeten, van Engelschen oorsprong. Zien wij in het Italiaansche sonnet, hoe de beide quatrains een zekere eenheid van
gedachten vertoonen, om in het sestet een wending aan te nemen, hetzij dan als tegenstelling, bemoediging of besluit en
opwekking, in het Ellgelsche sonnet gaat gewoonlijk de gedachtengang voort gedurende twaalf verzen om in het laatste tweetal rijmende verzen de tegenstel~ng te geven, die, gelijk een
Engelsch schrijver het uitdrukt,
"Then when the heart can wish no more,
With astrong co u p 1e t bars the door".
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Een zeer duidelijk toelichtend voorbeeld vindt men in Sonnet
LXVI van Shakespeare, aanvangende met de woorden:
»Tired with all these, for restful death I cry."

Het zoogenaamde Shakespeare-sonnet moge dan in strikten
zin geen sonnet zijn, toch heeft de Engelsche letterkunde ons
een nieuwen vorm geschonken, waarop de Dramadichter zijn
stempel gedrukt heeft, zoo Jat er zelfs zijn naam, zij het dan
ook ten onrechte, aan verbonden is.
Ten slotte nog dit. Zeer duidelijk blijkt uit het aangevoerde,
dat V 0 n del, wien de vorm van het Shakespeare-sonnet bekend
was, daarom nog niet, gelijk wij reeds opmerkten, met den
Dramadichter behoefde bekend te zijn, daar de bedoelde vorm
lang voor Shakespeare in gebruik was. Intusschen blijkt el' wel
zijn bekendheid met de Engelsche dichters in het algemeen uit,
want in geen enkel€' letterkunde is de bedoelde Engelsche vorm
bekend; hij is uitsluitend Engelsch.
Onder de sonnetten dichters van denzelfden tijd ongeveer moet

nog .John Donne (t 1631) vermeld worden, wiens Holy
S 0 n net s eenmaal algemeen geprezen werden. Van meer belang is het te wijzen op Milt 0 n. Zonderling open baart zich
de smaak van de 18 e eeuw, toen bij monde van Sam. Johnson
de sonnetten van Milton als niet veel bijzonders werden beschouwd,
»for of the best it can only be said, that they are
not bad", gelijk hij zich uitdrukt. Door W ordsworth werd
die uitspraak krachtig weersproken:
«In Milton's hand
The [Sonnet] became a trumpet, whence he blew
Soul-animatmg strains - alas, too few!"

zegt hij in een der schoonste klinkdichten van hem zelf; en
Landor zegt in volle waarheid:
He caught the Sonnet from the dainty hand
Of Love, who cried to lose it; and he gave the notes
To Glory". -
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Van Miltons sonnetten
roemd geworden als dat
ON

IS

er geen buiten Engeland zoo be-

THE LATE MASSACRE IN PIEMONT.

Avenge, 0 Lord, thy slaughtered saints, whos~ bones
Lie scatter'd on the Alpine mountains cold;
Even them who kept thy truth so pure of old,
When aU our fathers worshipp'd stocks and stones,
Forget not: in thr book record their groans
Who were thy sheep, and in their ancient fold
Slain by the bloody Piemontese that roU'd
Mother with infant down the rocks. Their moans
The vales redoubled to the h111s, and they
To heaven. Thelr mariyr'd blood and ashes sow
O'er all the Jtalian fields, where still doth sway
The triple tyrant; that from these may grow
A hundred fold, who having leam'd thy way,
Early may fly the Babylonian woe.

Een zeer verdienstelijke vertaling is ons door D a Cos t a van
dit klinkdicht geleverd.

Hij bezigt daartoe echter Alexan-

drijnen en voegt nog een enkelen regel aan den gewon en vorm
toe, wat aan het sonnet ongetwijfeld schade doet. Zijn vertaling verdient met dat al hier een plaats, daar zij gunstig afsteekt bij de wijze, waarop Bilderdijk sommige sonnetten vertaald heeft.
MILTONS KLINKDICHT.
Zie neêr en wreek, 0 God! het uitgespreid gebeent'
Dier langs der Alpen rug geslachte martelaren,
WIer vaadren eeuwen lang Uws W oords belijders waren,
Als de onzen nog voor hout en levenloos gesteent'
Zich bogen. In uw boek zal nooit de schuld verjaren
Van 't bloed der schapen daar geplengd, het bloed geweend
Van moeders met haar kroost tot in den dood vereend
Of van haar kroost gescheurd door wreede moordenaren ,
Toen voor des kerkhrans onzalige geboön
De bhnde Plemontees den noodkreet uit de dalen
Ten bergen op, en van die bergen tot Gods troon
Deed stijgen, die het bloed en de assche Zijner doön
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Nog honderdvoudig eens zal zaaien, en verhalen,
Zoo ver Italië zich strekt, in zegepralen
Zijns Woorde op Babylon en haar driedubble kroon.

In den nieuweren tijd hebben bijna alle dichters van eenige
beteekenis met voorliefde zich van het sonnet bediend, om een
opwellende gedachte of een bezield woord tot een die hun dierbaar was in een welluidenden vorm uitdrukking te geven.
Shelley, Charles Lamb, Coleridge, Keats zoowelals
Wordsworth hebben klinkdichten geleverd, die of in hun
geheel of door enkele verzen klassiek zijn geworden. De ruimte
laat niet toe, van ieder hunner een voorbeeld aan te halen. Wij wijzen slechts op het schoone sonnet van Keats, aanvangende met den regel:
,. The poetry of earth is never dead" ,

en waarvan het Bestet in welluidenden weerklank op dien regel
begint met de woorden:
,. The poetry of earth is ceasing never".

En WIe zou ooit het klinkdicht van Charles Lamb kunnen
vergeten, waarvan wij de volgende regels aanhalen:
,.If from my hps some angry accents feU,
Peevish complaint, or harsh reproof nnkind,
't Was but the error of a sickly mind
And troubled thoughts; clouding the purer weIl,
And waters clear, of Reason; and for me
Let this my verse the poor atonement be".

Bij zulke sonnetten denkt men niet aan het gekunstelde, wat
aan dezen dichtvorm verweten wordt; integendeel, wij gevoelen
dat hier vorm en gedachte niet te scheiden zijn, dat zij met
elkander in de meest gewenschte overeenstemming staan.
Toch mag ik van de nieuwere Engelsche dichters niet scheiden zonder nog op W ordsworth te wijzen. Van al de nieuwere
Engelsche dichters heeft er geen zulk een ruim gebruik van bet
sonnet gemaakt en daaronder zulke gelukkige geleverd, waarbij
naar mijn meening die van Rosetti uit onzen tijd in de scha-
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duw staan, als het hoofd d~r Lake-school. Wat hij van Miltons klinkdichten gezegd heeft, is volkomen van toepassing op
zijn eigen klinkdichten. Ik sta in twijfel welk der twee volgende sonnetten de voorkeur te g·even. Zij vertegenwoordigen
beide een afzonderlijken groep, en vandaar dat ik ze beide aanhaal Het eerste is getiteld.
UPON THE SIGHT OF A BEAUTIFUL PICTURE.

Praised be the art whose subtie power could stay
Yon eloud, and fix it in that glorious shape;
Nor would permit the thin smoke to escape,
Nor those bright sunbeams to forsake the day;
WhlCh stopp'd that band of travellers on their way
Ere they were lost wlthin the shady wood;
And show'd the bark up on the glassy Hood
For ever anchor'd III her sheltering bay.
Soul soothlllg Art! which morning, noontlde, even,
Do serve wlth all their changeflll pageantry!
Thou, with ambltlOn modest yet subhme,
Here, for the sight of mortal man, hast given
To one brief moment, caught from fleeting time,
The appropriate calm of blest eternity.
Ook al kent men de schilderij niet, die de dichter voor zich
had, wij roepen haar bij zijn woorden in onze verbeelding voor
ons oog, of denken aan zijn verzen in een schoon Geldersch
landschap aan de oevers van den Rijn. Grootsch van toon is
het volgende.
ON A CELEBRATED EVENT IN ANCIENT HISroRY.

A Roman master stands on Grecian ground,
And to the concourse of the Isthmlan games
He, by his herald's voice, aloud proclaims
»The liberty of Greece!" - the words rebound
Until all voices III one voice a.re drown'd;
Glad acclamation by which air was rent!
And buds, high Hying in the element,
Dropp'd to the earth, astonish' d at the sound!
A melancholy echo of that noise
Doth sometimes hang on musing Fancy's ear;
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Ah! that a eonqueror's words should be 80 dear;
Ah! that a boon eould shed sueh rapturous joys!
A gift of that whieh IS not to be given
By all the blended powers of earth and heaven.

Zooals uit het voorafgaande blijkt, heeft het sonnet in Engeland zijn eigen bijzondere geschiedenis. In Duitschland is het
sonnet eerst in de tweede helft der 18 e eeuw van meer bekendheid geworden. 0 pit z heeft het echter gekend en naar ik
vermoed uit Holland overgebracht. Hoofts Sonnet op de oogen
zijner geliefde:
»Leitsterren van mijn hoop, planeten van mijn jeucht",
is door Opitz in het Hoogduitsch vertaald, schoon de eerste regel
een zonderlinge misvatting inhoudt. Hij vertaalt namelijk j
»Leitsterren meines Haupts, nnd meiner jnngen Zeit".

Men vindt het geheele klinkdicht van Opitz in de twe~de bijlage op Hoofts Gedichten, uitgegeven door Leendertz. Dezelfde dichter bezigde ook het woord »Klinkgedicht" , dat hij
blijkbaar aan het Hollandsch ontleend heeft, doch dat sedert niet
bij de Duitschel's in gebruik is gekomen, daar zii doorloopend
»Sonnet" bezigen.
Sedert Bürger en Schlegel is het sonnet, hoe betrekkelijk
laat dan ook, algemeen in Duitschland beoefend. Alles leverde
stof voor de lyrische ontboezeming in bedoelden vorm: het
krijgslied zoowel als de staatkundige satire; de kritiek zoowel
als de ernstige opmerkingen van den denker, het lofdicht zoowel als de spotternij. Ook de vorm van het zoogenaamde Shakespeare-sonnet is in het Duitsch niet zeldzaam. Evenzeer heeft
men in het klinkdicht den sonnettendichter bespot, zoowel als
den lof van het sonnet doen weerklinken. A. W. v 0 n S c h leg e I
reeds neemt het voor den door sommigen gesmaden dichtvorm
op, in:
DAS SONNETT.

Zwei Arme heiss' ieh viermal kehren wieder
Und stelle sie geteilt in gleiehe Reihen I
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Dass hier und dort zwei eingefasst von zweien
lm Doppelehore sehweben auf und nieder.
Dann sehlingt des Glelehlauts Kette dureh zwei Glieder
Sieh freier weehselnd, jegliches von dreien;
In solcher Ordnung, solcher Zahl gedeihen
Die zartesten und stolzesten der Lieder.
Den werd'ich nie mit meinen Zeilen kränzen,
Dem eitle Spielerei mein Wesen dünket
Dnd Eigensinn die kimstlichen Gesetze.
Doch wem in mir geheimer Zauber winket
Dem leih' ich Hoheit, FuU' in engen Grenzen
Dnd reines Ebenmass der Gegensätze.

Er zijn voorzeker schooner klinkdichten in het Duitsch geleverd; toch mocht het aangehaalde in een geschiedkundig overzicht als dit niet ontbreken, daar het karakter van den bedoelden dichtvorm er vrij goed in aangegeven is. Als tegenstelling geef
ik hier nog een voorbeeld van het satirische klinkdicht; ik haal
het tevens aan als een zeldzaam gelukkig voorbeeld ook wat
den vorm betreft, terwijl het tevens bewijzen kan, dat het sonnet fijne geestigheid en humor van de echtste soort niet uitsluit. Het is een dier sonnetten, die men nimmer vergeet. Ad.
v. eh a mis s 0 is de benijdenswaardige dichter van dit klinkdicht.
V OM

PYTHAGORälSCHEN LEHRSATZE.

Die Wahrheit, sie besteht in Ewigkeit,
Wen erst die blöde Welt ihr Licht erkannt;
Der Lehrsatz nach Pythagoras benannt,
Gilt heute wie er galt zu seiner Zeit.
Ein Opfer hat Pythagora& geweiht
Den Göttern, die den Lichtstrahl ihm gesandt:
Es thaten kund geschlachtet und verbrannt
Ein hundert Ochsen seine Dankbarkeit.
Die Ochsen , seit dem Tage, wenn sie wittern,
Dass eine neue Wahrheit sich enthülle,
Erheben ein unmenschliches Gebrülle:
Pythagoras erfüllt sie roit Entsetzen I
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Und machtlos sich dem Licht zu widersetzen,
Verschliessen sie die Augen und erzittern.

Er is trouwens in het Duitsch een overvloed van sonnetten,
die deze dichtsoort in zich zelf rechtvaardigen. Nog slechts
twee dichters noem ik, wier namen niet vergeten mogen worden, wanneer er van het klinkdicht sprake is: het zijn F ri e dl' i c h R ü c k er t en A u g u st v 0 n P I at e n. De eerste heeft
onder zijn groof aantal klinkdichten een afzonderlijken groep
onder den naam van G eh arn isch te S one tt e aangeduid,
gelijk wel bekend is. Inderdaad zijn het van dezelfde soort als
W ordsworth bedoelde, toen hij Miltons klinkdichten karakteriseerde, en gelijk hij er zelf geleverd heeft met het oog op Engelsche toestanden. Bitterheid bij de vernedering Duitschland
aangedaan spreekt er uit verschillende klachten van den jeugdigen dichter. Wat dunkt u van het volgende?
Was schmiedst du Schmied? »WIr schmieàen Ketten, Ketten!"
Ach, in die Ketten seid ihr Belbst geBchlagen.
Was pflugst du Baur? »Das Feld Bo11 Fruchte tragen !"

Ja, für den J<'emd die Saat, für dich die Kletten.
Was zlelst du SchiltzeP »Tod dem Hmch, dem fetten".
Gleich Hlrsch und Reh wird man euch selber jagen.
Was strickst du Fischer? »Netz dem Fisch, dem zagen".
Aus eurem Todesnetz wer kan euch retten?
Was wiegest du, schlafloBe Mutter? »Knaben."
Ja, dass Sle wachsen, und dem Vaterlande,
lm DIenst des Feindes, Wunden schlagen sollen.
Was schreibest Dichter, du? »In Gluthbuchstaben
Einschrelb' ich mein und meines VolkeB Schande,
DaB Beme Freiheit nicht darf denken wollen!"

Onmiddellijk sluit zich hierbij August von Platen aan, die
in overeenstemming met Rückert in tal van sonnetten zijn
edelste gedachten en invallen op het gebied van kunst, staatkunde en kritiek nederlei , of de klachten der levenservaring
daarin liet weêrklinken. Ook hij heeft een sonnet op het sonnet geschreven, doch meer met het oog op een drietal dichters,
dien hij bijzondere vereering toedroeg j het eerste quatrain slaat
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op Pe tra rc a, het volgende op 0 am 0 e ns, terwijl het sestet
aanvangt met de herdenking van hetgeen zijn tijdgenoot R ü ck ert in bovengenoemde sonnettenkrans geleverd heeft. De bescheiden plaats die hij zich zelf daarin toekent, geeft hem te
meer recht om in een overzicht als dit herdacht te worden. Zijn
schoon klinkdicht luidt aldus:
Sonette dichtete mit edlem Fener
Ein Mann, der WillIg trug der Liebe Kette!
Er sang sie der vergötterten Lanrette,
lm Leben ihm nnd nach dem Leben thener.
Und also Bang auch manches Abenteuer,
In schmelzend musIkalischem Sonette,
Ein Held, der einBt dureh wildes Wogen bette
MIt selllem Liede schwamm, als seinem Steuer.
Der Deutsche hat Bieh beigesellt, ein DriUer,
Dem Florentiner und dem Portugiesen,
Und sang geharnischte für kühne Ritter.
Auf diese folg' ieh, die sieh grosz erwiesen,
Nur wie ein Aehrenleser folgt dem Schnitter,
Denn nicht als Vierter wag' ich mieh zu diesen.

En nu ten slotte Go e t h e. Een tijd lang was Goethe met
het sonnet niet ingenomen; toch heeft hij er verschillende geschreven. Geen wonder, dat wij ook die afwisseling van neiging en zienswijze in een van zijn gedichten terugvinden en
wel, wat te denken is, in een sonnet op het sonnet. Het staat
veel hooger dan dat van Schlegel. Het begin reeds duidt zijn
houding tegenover het sonnet en den sonnetten dichter aan:
»Sieh in erneutem Kunstgebraueh zu üben,
lst heil'ge PHicht;"

en verder heet het met het oog op den vorm van het klinkdicht:
»Denn eben die Besehränkung lässt sieh lieben,
Wenn sieh die Geister gar gewaltig regen".

Hetzelfde denkbeeld vinden wij terug in een der schoonste
sonnetten van den Dichter, wat wij boven het voorgaande de
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voorkeur geven en daarom hier aanhalén. De vertaling door mij
beproefd laat ik hier volgen.
NATUUR EN KUNST

't Schijnt, dat Natuur en Kunst elkaar ontvlieden;
En toch, zij zijn het eens, voor men 't bevroedt.
De tweestrijd hield ook op in mijn gemoed,
En beiden schijnen 't zelfde me aan te bieden.
Wel moet er in ons binnenst veel geschieden,
Voor die verzoening zich gevoelen doet:
Eerst dat de geest der Kunst zich wijden moet,
Dan mag Natuur weêr vrij in ons gebieden.
Zoo is 't met hen die naar ontwikk'ling dingen!
Vergeefs zal hij, die bandloos voort wil gaan,
Naar 't eoel doelwit - zijn volmaking, strevan.
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die iets grootsch wil moet zich steeds bedwingen,
Beheersching toont eerst recht den meester aan,
En slechts de we t kan ons de vrij heid geven!

Ziedaar een kunstbeginsel , een hoofdstuK: uit de Aesthetica in
welluidend en vorm en met de meeste helderheid den dichter of
welk kunstenaar ook op het hart gedrukt. Inderdaad, in onze
dagen zou de kunst van sommigen er niet minder om worden,
indien zij Goethe's woorden gedachtig waren, en menig woord
van heftigen strijd zou onnoodig zijn, zoo men den dichter
hier begreep en zijn denkbeelden recht liet wedervaren.
In navolging van enkele oude Italiaansche dichters heeft
Goethe ook sonnetten geschreven in dramatischen vorm, of liever in dialoog. Bovendien heeft hij in afwijking van den emstigen toon die het klinkdicht eigen is, ook nu en dan een
sonnet geleverd, waarin een komische, ee.n schertsende toon
wordt aangeslagen. Als laatste aanhaling, om ook deze meer
zeldzame soort in dit overzicht vertegenwoordigd te zien, geef
ik hier de vertaling van zijn klinkdicht:
VERMANING.

Ten jongsten dage, als Gods bazuinen schallen,
11
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En 't is gedaan met wie op aarde leven,
Zijn wij gehouden rekenschap te geven
Van ieder woord ons nutloos hier ontvallen.
Hoe zal 't dan gaan met zooveel duizendtallen
Van liefdevolle woorden, dle mijn streven
Om uwe gunst zoo vaak te kennen geven,
Als ik (och arme!) aanspraaklijk ben voor allen?
Dies onderzoek, mijn liefJen , uw geweten,
Dat mij die dag niet al te schuldig vinde!
Wat lot zou mij uw toeven doen ervaren!
Zoo'k haarfijn op dien dag heb uit te meten,
Wat 'k u al voorgekellveld heb, bemmde,
Die jongste Dag wordt nog een aantal Jaren!

Hiermede besluit ik dit overzicht. Hoe ook misbruikt, het
sonnet heeft zich bijna in iedere letterkunde een belangrijke
plaats verworven: niet alleen verschijnt het als een geliefde dichtvorm in het bloeitijdperk van ieder land, maar iedere dichter
nagenoeg, waarop een volk met ingenomenheid wijst, heeft er
zich van bediend. Meer algemeen voor de uitingen van liefde
en vriendschap gebezigd, werd het vooral in Engeland en later
ook in Duitschland tevens de zinrijke en bezielde kunstvorm
voor eene dichterlijke opwekking of een ernstige en verheven
ontboezeming, meermalen zelfs die der weemoedige verzuchting
op staatkundig gebied, of het wapen der satire en de forl:!ch
weerklinkende wapenkreet. Ook godsdienstige aandoeningen van
den edelsten aard zochten in het sonnet zich te uiten, terwijl
wij mede in onze letterkunde het bewijs zien, dat dichters en
dichterIlssen ouderling in dien vorm van gedachten wisselden
en vernuftige spelingen den vrijen teugel gunden. In Italië,
gelijk wij hebben opgemerkt, werd het klinkdicht bovendien
gewijd aan de vereering van het i d e a a 1 en den dienst van
het Schoone, la forma immortale.
Van alle middeleeu wsche vormen heeft zi.ch deze door den
loop der eeuwen tot op onzen tijd onverzwakt staande gehouden. De geschiedenis onzer rederijkers getuigt, hoe ver het
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letterkundig geknutsel de grenzen van het buitensporige te bni.
ten is gegaan; toch heeft de loutering van den smaak evenmin als de eisch van het gezond verstand ooit aan de vernietiging van dezen dichtvorm ernstig kunnen denken. Geen wonder:
de vorm van het sonnet berust op zielkundigen grond j de
eenheid van gedachte wordt afgebeeld door de verwantschap
der rijmklanken van het octaaf, de keer of wending vangt aan
bij het sestet , dat somtijds bij meer vrijheid in aantal en opvolging van rijmklanken een teg;enstelling of opwekking met
een daarbij behoorend besluit inhoudt. De aanvallen op het
sonnet betreffen inderdaad ook meer de modezucht in een tijd
van middelmatige talenten en zouden evengoed op verschillende
andere vormen van toepassing zijn. Geknutsel en klinkklank
mogen in het sonnet duidelijker aan den dag komen, zij zijn
in iederen kunstvorm op verschillende tijden waar te nemen en
niet genoeg te bestrijden. Armoede van geest en gemaakte,
onnatuurlijke deftigheid zijn gewoonlijk in de geheele letterkunde
van een of ander tijdperk op te merken, waar het klinkdicht
in het bijzonder in de onbedreven handen van het middelmatig
talent viel. Zeker is het intusschen, dat de kunstige of, zoo
men wil, eenigszins gekunstelde vorm van het sonnet een gevaarlijke aantrekking uitoefent. Evenals de kindsheid van iedere
letterkunde - men denke aan onze rederijkers, - zoo voelt
menig ontluikend dichttalent , van hoe armoedig gehalte ook,
zich juist tot den gekunstelden vorm aangetrokken, verleid als
het wordt door de bekoorlijkheid van rythmus, rijmklank en
welluidendheid. Vandaar dat het sonnet zoo vele vereerders
heeft gevonden. Jeugdige dichters mogen daarom wel toezien;
het klinkdicht eischt een hoogst ontwikkelden dichterlijken
aanleg, een echte dichternatuur , een gemoed dat tot spreken
gedrongen wordt, naast een innige toewijding aan het voorwerp der vereering of de zaak, die men zich geroepen acht te
verdedigen. wil het niet bloot een speling met riimklanken worden. Dat een dichtvorm zich weet te handhaven, in weerwil
van het misbruik en de daarop volgende satire, zoom'a de
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ware àichteraanleg zich er van bedient, hebben we in onze
dagen gezien bij de verschijning van Jac q u esP e r k's sonnet.
ten, te recht verheerlijkt in een paar zinvolle klinkdichten van
Mr. Joan Bohl, in De Ned. Spectator verschenen. Ik kan dit
opstel niet beter sluiten dan met de vermelding van den naam
des jeugdigen Dichters, tenzij ook het feit van de laatste dagen
nog in herinnering gebracht moet worden, dat een blijspel is
opgevoerd, hetwelk zich om een »S 0 n net" beweegt, waarvan
door sommigen met onderscheiding gesproken IS.
Dec. 1883.

A. S. KOK.

DE VERHOUDING VAN REINAERT I TOT DEN
REINARDUS VULPES, NAAR AANLEIDING VAN
R. 1. VS. 1836. 1)

R. 1. vs. 1836 (ed. Martin) leest men:
Wildi mi sieden ofte braden
Ofte hanghen ofte blenden
Ic ne mach u niet ontwenden.

Ofte in vs. 1837 is disjunctief. Hoewel sieden en braden in
vs. 1836 niet volkomen hetzelfde begrip uitdrukken, is het
hoofdidée toch hetzelfde.
1) Eemge dagen nadat ik dit stukje in handen der redactie afgeleverd had zond
Dr Muller ml,) ZIjne dIssertatIe. "De oude en de Jongere bewerkm.1J van den RC'tnaert "
Veel uitvoeflger en met verschillende resultaten stelt Dr Muller daar een onderzoek
in naar de verhoudmg van R. I (a), R. II (0) en R V. (l) Over het algemeen
hecht hl,) meer aan 't gezag van I dan de SChrIjVer van dIt stukje. Men ZIe vooral
hierover Inleiding pg. 5--10 en verder pg. 19-96 passim.
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Sieden en braden namelijk hebben beide de beteekenis van
verbranden, zij het dan ook op verschillende wllze.
Rijmbijbel vs. 23392 v. leest men:
Soudemen twiet ute lesen dare
Ende in 'tfier werpen ende braden
Ende 'tcoren in die Bcure laden.

en ib. vs. 17270 vvo leest men hoe Astyages, na zijn kleinzoon
Spartacus te hebben herkend, vertoornd dat de "prince" (vs.
17218) zijn bevel niet heeft opgevolgd, dien prins zijn verraad
betaald zet:
Nochtan gout hi hem harde sware
Dat hi achter liet dat hi hiet
Want hi doe soot ende briet
Des mans kint ende gaeft hem eten. ,) enz.

In vs. 1836 is dus ofte niet zoo srerk scheidend als in vs.
1837. Vergelijken we nu de hier genoemde straffen met die in
den Reinardus Vulpes, dan vinden wij sieden, braden, hangen,
blenden, in 't Dietsch tegen rotis frangere membra , cruce punire, igne C1'emare, caecare in 't Latijn, 1. vs. 855 vvo
De verandering die. deze twee teksten in overeenstemming
brengt ligt voor de hand: men schrappe de b van braden en
leze:
Wildi mi Bieden ofte raden enz.

De Fransche tekst (bij Willems pg. 334 vs. 11014 v.) heeft:
Or Bui devant lui, si me tiegne
Et si me face ardoir ou pendre
Qar ne me puis vers lni deffendre.
1) Men zie verder over de overeenkomst van hoofdbegrip en het verschil van
nuance Nat Bloeme !Ide deel 5. 73. v. - Grajf. 3. 284 en ib. 6 165.Grimm Rechtsalterlumer' pg 700.
Benecke 11 233 invoce lJra/en, waar men ook uit het Mhd. vele plaatsen vinden
zal, waar ncden en lJraten door en verbonden zijn.
Hildegaersberg pg. 154 vs. 79 (verschil) enz
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't geen voor onzen tekst geen uitsluitsel geeft. 1. heeft 'rotis
frangere dat onze lezing bevestigt. Rein II vs. 1860 heeft
echter braden. Evenzoo Reinke vs. 1754 1).
De poëziedruk van 1487 heeft braden ').
Het volksboek van 1564 (ed. Martin 1877 pg. 42) heeft:
Ghy muecht my dleven benemen duncket u goet.

De vraag waar het nu slechts op aankomt is deze: Geeft
1. ons vrijheid eene lezing in a te veranderen?
In zijne keurige voorrede op zijne uitgave van den Reinardus Vulpes heeft de heer W. Knorr den tekst van R. I aan
el.'ne vergelijking met den R. Vulpes onderworpen 3). Niet alleen zegt hij dat de Latijnsche vertall.'r veel verkort heeft ,
maar: »huc accedit quod Balduinus alia eaJ suo ingenio addidit,
alia mutato singularum rerum ordine narrare maluit". Als dit
waar is -- en eene vergelijking van de twee teksten leert het
terstond - dan is het van belang te weten waarin die alia
bestaan.
Die veranderingen kan men met Knorr aldus opsommen:

1°.
2°.
3°.
4°.
5°.

den prologus (1. 1-23).
den exitus carminis (1. 179 u. ad finem).
eenige moralisatiën (ex. gr. 1. 422 et. s.).
eenige plaatsen waar 1. met de klassieken te koop loopt.
eenige veranderingen van volgorde voornamelijk in de
biechtscène.
60. »singula quaedam" (Knorr VII-X).

Op eene enkele uitzondering na zijn alle de door Knorr aan1) ed Sehroder pg 73 Ook de andere edities voor zoover ik ze heb knnnen nagaan b.v. die van 1711 (pg 87) e a
2) cf Horae Belg XII pg 14 vs 192 of (betere afdrnk) Beitráge van Panl
en Branne VIII pg. 1 VVo
3) Reznardll8 VUlPC8 emendavit et adnotavit G. Knon. Utini 1860. Praef V et
q.

S.
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gegeven verschilpunten van dien aard dat ze ons niet het recht
ontnemen op grond van 1. emendatiën op eenige van 1. afwijkende plaats van a voor te slaan. Aangezien echter zeer vele
kleinigheden hem Of ontsnapt Of der opteekening niet waardig
zijn voorgekomen, veroorloof ik mij hieronder de resultaten op
te geven waartoe eene nauwkeurige vergelijking van de boide
teksten mij gebracht heeft.
Reinardus vs. 23 lux. R. I 41. daghe.
Vulpes
23 Florida Tempe niet R. I 42.
24 v. uitgebreider dan R. I 43. v.
27 rector dominusque K. 1. 44. Goninc.
28 ad sua festa vocans niet R. I. 45.
32 culpa vetat; niet dorste R. I. 52.
35 ipsius omnes hostes, en incusant facta parantque
queri, waarvoor alleen in R. 1. vs. 59.
40 Damna, dedecus, atque nefas, waarvoor R. 1.
vs. 68 alleen schade.
41 niet in R. 1.
43 Et quamvis taceam de multis anders R. 1.
vs. 94.
51 en 52. Herhaling van 't geen reeds R. 1.
vs. 68 en R. V. vs. 40 is uitgedrukt.
54 De woorden van Curtois staan in R. 1. in
de oratio indirecta.
57 Audit-catus niet R. 1. vs. 107.
78 invenioque duos. R. 1. vs. 154 doe vandie daer
meester Reinaerde.
89 audit niet in R. I. 177.
91 v. os inimicum (quod bene jam scitur) rarius
aequa refert. cf. R. 1. vs. 182.
93 v. geheel afwijkend van R. 1. 183. v.
95 Si duce dilectus foret. R. 1. 166 sconinx.
97 anders dan R. I. 199.
100
»
» » » 202.
102 nimium saturat1t8 eras, sterker dan R. 1. 212,
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R. V. vs. 103
107
109
114
117
126

131
136
138
140
141
142
149
150
152
158
161
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doch men zie A. Beets, Tijdschrift TI pg.
206. v.
rodendum niet in R. I. vs. 214 of 215.
per summa pericula. R. I. 228 in sulke1' sorghe.
ille per ingenium licet evasit niet R. 1.
verschilt van R. I. 241.
v. verschilt van R. I. 247. v. (injustam querellam - claghe van ere blase).
nihil quo reus esse potest R. I. 268 gehe~l afwijkend: dan of hi ware hermite ofte clusenare.
de valZe. R. I. 284 van berghe te dale.
eratque dolens. R. I. 294 wide mare.
feretri stipat uterque latus. niet (na R. I. 305).
flent nimis atque gemunt. cf. R. I. 310.
Germanae Coppae fuerant. cf. R. I. 311.
incipiuntque queri. niet R. I. 314.
fortis eram juvenisque potens. cf. R. I. 326.
tenore suo. niet R. I. vs. 335.
anders R. I. 338.
vestes relligionis habens. R. I. 356 alse een hermijt.
rex leo enz. In R. 1. 363 vvo oratio indirecta.
latebras fruticum transiverat. R. I. 396 vv.:
was ghecropen dor de haghe
ende hadde ons die porte onderghaen.

176 Illius potuit morsibus eripere. R. I. 405 bewachten no bescaermen.
182 sacra (facta luet.). niet in R. J. 424: het sal
hem scinen.
183 sine. niet R. J. 425.
193 par vitro. R. I. 454 slecht.
197 cf. Muller pg. 30.
200 en vs. 201. tandem decernunt. R. J. 470 daarentegen slechts eenmaal.
206 arte sua. niet R. I. 488.
211 indignanào superbus. vs. 213 weer ind~qnum.
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Daarentegen in R. I slechts eenmaal ende
hevet in siere herten onwaert. vs. 498.
R. V. vS. 215 pe'!' opaca. R. I. 502 (h. s.) dor den ker. Martin
leest met b. en in overeenstemming met 1.
dor 'dat donker.

219 Mons vicinus. R. I. 509 beneden. Jonckbloet en
Muller (pg. 30) lezen beneven.
223 Jamque enz. R. I. 518 slechts es ghegaen.
229 Te cruce suspendet vel membra rotis tua franget.
R. I. 531 hi doet u breken ende raden. Misschien hoort dit vers niet onder de afwijkende
regels opgenomen te word611. Uit Grimm
Rechtsaltertümer SI pg. 688 blijkt toch dat de
straffen van breken en raden gemakkelijk verwisseld kunnen worden. »Der leib wurde mit
»einem rad zerstoszen, hernach zwischen die
Hadspeiehen geflochten und damit in die höhe
»auf einen pfahl (oder den Galgen) gestellt".
Dit laatste schijnt Balduinus ook met zijn
cruce suspendere bedoeld te hebben. Of komt
in cruce suspensum steeds met verhanghen (bi
der kelen) overeen, zooals in 1. vs. 1561 en
R. I. 3103? zie Reinke vs. 496. cf. ook 1. 595
met R. I. 1377 1).
238 namque. R. I 556 maar (hs. jamque).
240 ultra mensuram en nimis. R. I 561 utermaten.
245 reputas tu vilia mella? R. I 576 hebdi lwnich
dus onwaert.

254 quae procul aut prope sunt. cf. R. I 598
257 senos. R. I 604 zeven.

VVo

1) Men zie eene zeer belangrijke houtsnede in Thomas Wrlght, History of Domestic Manners and Sentiments in England pg 346
ReghehJn vs. 11600 is zeer belangwekkend en kan m. i slechts door de pluats
van Grimm en deze hnutsnede verklaard worden.
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R. V. vs. 265 si vim tenet ars meao R. I 624. Brune, es mi
daventure goet.
269 vadamus. R. I 632 volghet mi.
271 V. veel uitgebreider dan R. I 638.
280 melle fluit vas hoc: i properans et ede. R. I 660 ,

661. anders.
284 cf. R. I vs. 672.
286 mella vorare parans. niet in R. I (na 679).
291 numquam in altum. R. I 697. Doch Martin,
Reinaert, Vorwort pg. VI, heeft voorgesteld
te lezen: numquam in aevum.
293 Securi et dolabra. Dit komt met het hs. overeen. Prof. Jonckbloet (pg. 27) en Prof. Verdam 1) lezen echter ene scaerpe ae:.c, ene baerde.
295 Gaude, manduca. R. I 704 vaste gaet mineren.
Zie de emendatie van Prof. de Vries, in de
Reinaerdiana van Prof. Verdam , Tijdschr. I
pg. 11 vvo Men zie echter ook Glossarium op
den Ferguut (door Verdam) in voce mineren.
301 omnis populus. R. I 718 mekel here.
303 V. fustes, temones, fossoria, flagra, ligones,
uncos, stiuas. R. I 722 V. bessem, vleghel, rake,
stake.
334 Contum rornutum. R. I 796 enen verboorden
cloet. Doch men zie de keurige emendatie van
Prof. de Vries, Tijdschr. I 13 vvo ib. male
tutum niet in R. I.
343 Subtus. R. I 823 daer.

348 anders R. I 834.
358 v. niet R. I 850.
370 nullius hoc iter est. R. I 882 verre uut allen
weghen.

1) TIJdschr I pg 11
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R. V. vs. 372 anders uitgedrukt dan R. I 888.
373 niet in R. I vóór 893.
377 decoriasse. R I 901 ghesleghen. Dr. Muller leest
ghevleghen (pg. 39) ib. putat. R. 1900 hopede.
382 ad vallem tendit. R. I 910 saeh hi nederwaert
te dale. Of is bij tendere te verstaan lumina?
391 anders R. I 931.
393 niet in R. I na vs. 933.
396 quis barbam rasit. niet in R. I.
401 Saera eolis. cf. R. I 950, 951.
420 ultio digna enz. R. I 998 of ie dit niet ne wreke.
430 niet in R. I na 1011.
451 et ad alta vola. niet R. I 1051.
459 portum qui stetit ante domus. R. I 1066 alleene
in sijn hu us.
462 Salve Reinarde. niet R. I 1068.

468 cf. de noot van W. Knorr op pg. 16 en R. I
1075.
477 niet in R. I na 1086.
485 satis illud erit. R. I 1119 Daermede liet ie u
ghewaert.
491 en 493 2 maal horrea enz. R. I 1123 slechts

éénmaal.
496 teeta eupita. R. I 1161 spapen seure.
505 alludens mus ruit. R. I 1178 'we die muse
pipen.
521 vulpes. R. I 1329 hoenre dief.
525 aeeendit lumen Juloeea. In R. I 1232 doet Mar-

tinet dit.
529 niet in R. I na 1255.
532 extrahit hie unum de testibus. duidelijker dan
R. I. 1265. v.
538 hie est de testibus unus. R. I 1277 (hs.) dit was
van uwes vader ghewande. Jonckbloet (cf.
Gloss. Rein. in voce ghewande) leest ghewade,
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doch ook dit komt niet met testes overeen.
Hoe J ulocca hier van ingewanden kan spreken is mij niet duidelijk. Misschien moet men
lezen:
dit was van uwes vader ghegaden
Biet hier mijn scande ende mijn scade ').

541 non promptus et aptus. R. I 1281 mat.
543 sibilat ille eulo. R. I 1285 ende hem crakede die
taverne.
v. anders R. I 1290 v.
allisu8. niet R. I 1294.
v. niet in R. I na 1295.
Audax. R. I 1349 niemen en es so sot. Eene
merkwaardige plaats, die ten duidelijkste bewijst dat het Balduinus niet om eene woordelijke vertaling te doen was. Niets toch had
bem anders belet Stultu8 nullu8 erit te schrijven.
582 providus et eautu8. Tune rex ait. niet in R. I
na 1353.
587 duleiter. niet R. I 1364.
591 quod venias Consulo nempe tibi en vs. 598
Consulo quod mecum vadas. In R. I slechts
eenmaal. - vs. 1383 v.
611 dape mente bona. niet R. I 1407.
612 (Cujus lanugo) nitescit. anders R. I 1410 v.
hem staen wel (die gaerneline).
616 anders R. I 1415.
635-38 geheel anders R. I 1455 v.
657 fratres desinite. niet in R. I 1495.
662-674. Deze geheele passage wordt in R. I vs.
1502 v. weergegeven met de woorden:

546
548
550
R. V. vs. 580

1) Dr. Muller (pg. 47 v) leest in vs. 1278: Dit es .njn scande ende mijn seade,
en sehunt aan de beteekenis van glzewade geen aanstoot te nemen,
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8111t dedic hem meerren scamp,
upt ijs, daer icken leerde visschen
daer bi niet conste ontwisseben ,
hi ontfincker meneghen slaeh.

R. V. vs. 681 niet in R. I na 1607 waar het te verwachten
ware. Het zij hier opgemerkt dat de geheele
biechtscène geheel en al wat volgorde betreft
afwijkt van R. J.
689 moneo. R. I 1633 stietene. Doch Martin (Einleit. VI) leest moveo.
692 Capitur trahitur laceratur en l. 693 niet in
R. J. na 1643.
717 namque luet. niet in R. J 1543.
728 v. Presbyteri cameram subiit lupus inque foramen Quod subiit captus ventre tenetur adhuc.
R. J 1572:
dat daer ware
in spapen spiker een wulf ghevaen
die hem selve badde ghevaen enz.

734

736
738
74.0
758
765
771
774

786
790
795

Jonckbloet en Martin ghedaen in vs. 1574.
Doch men zie A. Beets, Tijdschr. III pg. 221.
humi. R. J 1594 gras.
Clamore ferentes en ib. 737 Cantibus atque jocis.
R. I 1599 met groten ghehuke.
proiciunt. l. 1602 bleef hi ligghende.
niet in R. I na 1603.
mea probra. R. I 1668 al dat mi mach ghedinken nu.
cf. R. I 1686.
profatus ait. R. I 1700 ende sprac.
videt. R. I 1697 plach te wedene.
pessime quidnam en ib. 787. cf. R. I 1732.
aucarum. niet in R. I 1739.
tam cupit altilia. niet in R. I voor of na 1729.
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R. V. vs. 798 Reinardus graditur. R. I 1747 dan keerden si.
800 en 801. Cum duce qui fuerant. niet in R. I
1748.
802 forefactor. cf. R. I 1765. Martin (Einl. VI)
stelt voor te lezen: forefacti.
804 niet in R. I na 1754.
811-813 uitgebreider dan in R. I 1772-74.
815 fraude. R. I 1777 gherne.
817 anders R. I 1779.
829 verba dolosa simul. niet in R. I na 1796.
83] -835 anders R. I 1800-1803.
839 niet in R. I na 1808.
840 fides etc. en 841 Bruno, Tiberto. niet in R. I
na 1809.
843 abrasam. niet in R. I 1814.
844 mirum etc. en ib. 845. niet in R. I 1818.
850 honore. niet in R. I 1825.
852 presbyteri mures rapturus. R. I 1827 tes papen.
853 me sine. niet in R. I 1827.
855 membra 'l'otis f'l'angere. R. I 1836 braden. Doch
men zie het begin van dit opstel.
859 niet in R. I na 1833.
861 sive. R. I 1835 ende.
867 lo']uuntur ita. R. I 1848 Belijn sprac.
868 en 869 geheel anders R. I 1848, 1849.
870 natis et amicis. R. I 1850 maghen.
878 v. queruntur in causamque tmhunt. niet R. I
1862.
880 hinc enz. en vs. 881. niet geheel gelijk aan
R. I 1865.
883 longus taedia sermo daret. R. I 1870 het ware
mi pijnlic ende swaer.
886 damnat sententia. R. I 1878 si wijsten.
890 potest. R. I 1886 in plurali.
l:l91 dedecus esset ei. niet R. I 1887.
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R. V. vs. 895 Sagax niet R. I 1896.
897 et hinc enz. niet R. I 1899.
905 bene. niet R. I 1908. saer meer.
907 attamen. niet R. I 1914 ende.
913 suspendendus etc. R. I 1924. cf. Beets, Tijdschr.
lIl. 222.
915 0 Tiberte loquax. niet R. I 1926.
925 e laqueo. anders R. I 1933 v.
926 cf. R. I 1941. Knorr, praefatio pg. IX. 'fijdschr.
lpg. 17.
930 daret. R. I 1950 in hoorde nie.
936 non ego leci. R. I 1962 (hs.) hine. Jonckbloet
en Martin lezen echter ine.
937 protinus. niet R. I 1961.
938 quos non R. amavit. niet R. I in het hs. na
1963. Doch op grond van R. I vs. 464,
2849, 3039 is door Martin ingevoegd:
die Reinaerde waren te wref't.

948 Sis lieet ipse gravis. anders R. I 1986.
953 aestimet. niet R. I 1999.
956 Nonne pater moriens liber cura luit omni? R. I
2007 van alle sinen sonden vri. Wat de zon-

961
963
967

973
974
975
977

den hierbij doen is mij niet duidelijk. Men
zal wel met Knorr (praef. IX) sorghen te lezen hebben. Men vergelijke Reinke vs. 1931
waar ook van 'Jis01'ghen" sprake is.
gaudia magna tenent. niet R. I 2017.
intra se enz. cf. R. I 2026.
ut mihi proficiet ars meao R. I 2084 levic; cf.
vs. 2036 mine gebreke reinaerdie.
R. I 2047 slechts verdoren.
aduncum. niet R. I 2048.
ontbreekt R. I na 2048.
niet R. I na 2049.
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turba. R. I 2864 Auus.
v. Simplex et purus. R. I 2072 een hovesch lcint.
pratis. niet 2074.
latenter edo cf. R. I 2084.
R I 2086 (lts.), maar Martin leest met Grimm
hanen. cf. Muller pg. 65.
1004 anders R. I 2106.
1005 particula minima. R. I 2107 mijn deel Italf.
1011 Contentus. cf. R. I 2127.
1015 stoque remotus ego. niet in R. I.
1021 Steeds wordt Dietsch 7 door senis vertaald. Zoo
ook hier. Alleen 1. vs. 1014 septem.
1022 festinans. R. I 2138 gaf hi Reinaerde felle antwoorde. Martin, Anmerk. pg.375, stelt voor
te lezen: snelle antwoorde.
ib. est tibi tantum, en
1023 nec celato precor. niet R. I 2139.
1030 per sacm. R. I 2152 bi der selven vaert.
1036 sed fel (en 1037) his potum fundit, quod sine
laude bibent. duidelijker dan R. I 2174 v.
1040 v. cf. R. I 2181.
1044 electos atque propinquos. R. I 2191 een v. m.

R. V. vs. 984
986
988
993
994

liefsten maghen.

1050 ne me mentiri rex, crede. R. I 2203 hoe mochtic sulke moort ghetemen?
Van moort kan in dit vers echter geen

sprake zijn. Het valt in 't oog dat vs. 2204
v. »waendi dat ic wille nemen ene loghene
up mine langhe vaert" hierop terugslaat.
Prof. Moltzer leest in vs. 2203 dan ook
»Hoe mochtic sulke woort ghetemen". Beziet men echter het zinsverband goed, en
let men daarbij op 1. vs. 1052 peccasti quod
tu loqueris mihi sic, dan zal men waarschijnlijk met den heer F. Buitenrust Hettema ,
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Jitt. belg. cand. 1), alhier willen lezen: hoe
mochti(e) sulke woort ghetemen.

Zoo deze regel niet aldus in 't handschrift
staat uitgedrukt, verschilt hij er toch slechts
uitermate weinig van. Het voorkomen van
het woord moort in vss. 2158, 2195 enz.
bewijst niets tegen bovenstaande gissing en
kan zelfs de aanleiding geweest zijn dat de
afschrijver in vs. 2203 weer moort schreef.
R. V. vs. 1054 nutu reginae. R. I 2207 bi der c. rade.
1059 incipit et ait. R. I 2218 sprac.
1064 Carnalem patrem. R. I 2226 sinen erdschen
vader. Maar de afwijking is niet groot, want
erdsch als staande tegenover »hemelsch" zal
wel de beteekenis van vleeschelijk hebben.
cf. R. II vs. 2250 die hem wan.
1069 en 1070 Superbu8 et elatus. R. I 2243 overdadich ende fier. cf. Verdam , Reinaerdiana
pg. 21 en 22.
1071 niet in R. I na 2245.
1072 quaerere. R. I 2248 al daer hi vant.
1083 Inter Gandavum mme Vasiamque sita. cf. R. I
2261 en Knorr praef. VII.
,
1086-1089 niet in het hs. van R. 1. Door Jonckbloet echter uit. R. II er bijgevoegd. cf.
R. I (ed. M) vs. 2269 vvo
1090 Si rea: seu. niet in R. I 2274.
1095 laetum mero en ib. 1097 temulentus. R. I
slechts eenmaal vs. 2282.
1101 ordine. R. I 2292 te/wnt.
1102 inter signa refert verissima. R. I 2294 (hs.)
oec seide zoet bi sulken lijctekine. J. leest
(vs. 2302): Oec seide soe mi sulke lijctekine,
1) Beide heeren hebben mÎJ welwillrnd toegestaah dit hier op te nemen.

12
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maar vraagt of men ook te lezen heeft:
Ooc proefde soet bi lijctekinen. Martin leest:
Ooe seide soe mi lijctekine.
R. V. vs. 1105 niet in R. I na 2299.
1106 Ranarumque memor, quae enz. R. I hs. die
pude wile waren vri enz. De verbinding is
dus in 't Latijn hechter dan in 't Dietsch.
Dit ware echter gemakkelijk te verhelpen
door achter ijs in vs. 2299 een punt, en
achter wijs een dubbele punt te plaatsen.
Doch men zie voor andere bezwa.ren tegen
de 30 regels 10 Jonckbloet, van den Vos
Reina61'de pg. 89 noot. 2° Vel'dam, Reinaerdiana pg. 22. Muller pgg. 70. 166.
1119 Crudelemque feris. niet R. I 2332.
1120 en 1121 Tegen 4 in R. I 2336 worden aan
den koning hier 5 adjectiva toegevoegd.
1134 in/ra jilieem. R. I 2374 met groten vare. Doch
wel te recht leest Martin met groten varen.
1136 collo tenus. niet 2383.
1144 v. signaque planat ille pedum. R. I (hs.) 2394
daer sine vore hadden ghestaen. Grimm, die den
Reinardus niet kende, emendeerde echter daer
sine voete hadden ghestaen.
1146 his factis. R. I 2399 aldus.
1147 qua quaerit. R. I 2400 v. daer ..• wa1'en.
1155 inventas gazas. R. I 2419 den overgrooten schat.
1158 transferimus. R. I 2413 ie. cf. echter vs. 2417.
1164 legatus Bruni. cf. R. I 2435. Verdam pg. 24.
1170 en 1171 niet in R. I (hs.) na 2438. Volgens
Vel'dam naar R. TI 2458 vvo aldus ex conjectura aan te vullen:
Soda t hi in corten stonden
Daer niet enen penninc hadde vonden.
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R. V. vs. 1171 Tota Flandria. R. I 21.40 Die stad van Lonnen.
Verdam ziet bezwaar in 't woord ontgonnen
op deze plaats. )[en zie Tijdschr. lpg. 24,
25 en vergelijke ook Glossarium op den Ferguut in voce ontginnen.
1188 It (pater). R. I 2476 soude gaen.
1206 dum re.'C mihi probra remittat. cf. R. I 2512
(hs.) Ende Bruun alle mine onschulde, waarvoor Grimm op grond van R. TI 2534 leest
ende alle mine broke ende schulde.
1211 deceptus fraude vel arte sua. R. I 2516 ontweghet.
1227 Iloc laudo, sicque volo. cf. R. I 2543 v. alwaar
gheloofde niet deze zelfde beteekenis heeft.
cf. J.'s Glossarium in voce.
1228 Coram regina. niet R. I 2545.
1231 vides. jane was hi R. I 2550.
1233 regi talia (dicit) ovans. niet R. I 2553.
1234 rem et regina. R. I 25b3 Coninc edel here.
1240 Ermericus dives olim. R. 1 2566 wilen Ermeline.
1243 totius mundi. niet 2569.
1245 audio R. I 2574 swighet stille.
1252 en 1253 cf. R. I 2594: dat daer waert gherne
wilde sijn, 't geen in 't zinsverband niet
past, en waarvoor men met Martin, Anmerkungen pg. 380, wel zal moeten lezen:
dat daer niet gherne wilde zijn.

1266 septem. R. I 2605 jonghe.
1271 re.qia sceptra. cf. R. I 2614 V.
1272 dices; hoe dicke suldi peinsen (vs. 2620).
1274 sit ltanor enz. en vs. 1275. R. I 2624 alleen
god gheve di goet, waer du bist.
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R. V. vs. 1287-1290 Eene aardige uitwerking van vs. 1286.
1294 properat. R I 2650 ghinc.
1300 en 1301!,'niet in R. I (hs.) maar door Jonckbloet naar R II er in gevoegd. Zie Martin vs. 2657-61.
1305 (Hulsterlo) quem jugit omni8 homo. niet in
R. I vs. 2666.
1308 aestum. R. I 2670 aermode.
1311 Tibundus Catulu8. In R. I vs. 2674 is een
zekere Reinout de Vries (Grimm, hs. ries)
de valsche munter 1).
1317 Sum memor usque tui! niet in R. I na 2682.
1318 Scires dicere ; ghi 80Ut toghen. R. 1 2684.
ib. per rhythmica verba. R. I 2685 (hs.) met huwen 80ne Rine. Doch klaarblijkelijk is dit
een vergissing van den afschrijver, die door
het voorafgaande in de war werd gebracht.
Willems las tone. Jonckbloet 8one. Men zal
wel met .MarLin te lezen hebben: met 8conen
rime, waer8 te doene.

1319
1326

1349
1362
1377
1382

Men zie over deze plaats, waar het hs.
nog erger bedorven schijnt, Dr. Verdam,
Reinaerdiana pg. 25 v.
perjidus. R. I 2689 belghen doen.
alnumque. R. I 2702 borne. Dit schijnt echter
alweder eene vergissing te zijn, zie Martin
aanteekeningen pg. 381. Men leze berke.
de judicibus. R. I 2739 voor den deken Hermanne.
proque tribunali. cf. R. I 2761.
jacitote bene. ere doet R. I 2789.
omni eu 1383 sorde hua, en nequitii8 sui8.
R. I alleen: van alle 80nderlikerdaet (vs. 2802).

1) Men zie echter de aanteekening hierachter.
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R. V. vs. 1391 cf. R. I 2808.
1394 eeler. niet R. I 2816.
1403 Coram rege. R. I 2833 voor de eoninghinne.
1407 Careeris ima petunt. niet R. I 2843.
1416 in aure. niet R. I 2857.
1420 v. Soleas anteriores duas. R. I 2861 vier vaste
1422
1428
1429
1436

1447
1449
1456

seoen.
posteriores. R. I 2869 twee van haren seoen.
Cum pede utroque. R. I 2891 toten elaeuwen.
Nee tamen os aperit. niet R. I 2893.
dulcis et 0 eara matertera. cf. R. I 2907.
cf. R. I 2922 v.
gravi laesi debilitate. R. I 2927 ghebonden en
ghewont.
soleis inwnetis. R. I 2935 v.
dede Reinaert sijn scoen snoeren
die Isengrijns waren. te voren.

Dr. Franck (zie Reinaerdiana pg. 26) leest
(met het oog op R. II 2921 v.):
dede Reinaert sijn scoen smaren
die Isengrijns te voren waren,

waardoor ook zeker vs. 2936 welluidender
klinkt.
Het is misschien niet zonder belang hierbij
op te merken, dat vs. 2938 v. nog eens gezegd wordt:
ende hadse vaste ghedaen binden
om sine voete.

1457 quas dederant . .• lupus atque lupa. R. 1 2936
die Iseng'l'ijns waren te voren.
1462 aecersiri. R. I 2948 haesten. Willems naesten.
1468 praelati dicunt. R. I 2959 meester Jujfroet.
1470 terram ad almam. R. I 2965 over se Ct geen
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als vele andere regels alleen in de wijze van
uitdrukken verschilt).
R. V. vs. 1481 per mensem. R. I 2972 acht weken.
1494 memorari. R. I 3003 (over hem) bidden. cf. ook
R. I 3005 met 1. 1495.
1511 quattuor calciamenta. R. I 3032 die scoen.
1526 in pace morare. R. I 3047 blijf ghesont.
1538 Felim est vestra vita. niet R. I na 3069.
1571 jam sua facta luat. cf. R. I 3112-3117.
1573 ei. R. I 3120.
1578 Deficit ista tamen cito vom. cf. R. I 3131.
1580 ad edendum. R. I hs. 3136 ten base. Zie De Vries
Mnl. Taalz. pg. 31 en het naschrift aldaar.
1589 Pro marcis mille. cf. R. I 3150 omme seven
maerc van goude.
1602 cf. R. I 3161.
1605 cf. R. I 3163.
1608 per mulZ08 annos. R. I 3168 seven.
1619 cf. R. I 3189. In 't hs. van den R. V. staat
gravior, waarvoor Knorr gratior leest.
1628 cf. R. I 3203.
1682 cf. R. I 3212.
1635 ne moveare rogo. cf. R. I 3217.
1642 voce miseranda. R. I 3233 harde.
1648 Beline. R. I 3243 helet vri.
1649 ut possis juvare. R. I 3244 helpt laven. Doch
Jonckbloet werpt er laven uit.
1662 pyJJÏs. R. I 3266 enighe dinc.
1667 tibi rem ent inde favens. cf. R. I 3276.
1675 Manibus tuis. R. I 3295 bi hem.
1682 gaudet. In het overeenkomstige vers (3298)
staat hoorde. Doch cf. R. I vs. 3301.
1683 Unius dimidiique pedis. R. I 3300 meer dan eenen
halven voet. cf. R.II 3314 1) en Reinke vs. 3078.
1) Franck en Muller lezen dan ook: meer dan anderhalven

vo~t.
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R. V. vs. 1692 mi domne. R. I 3313 Reinaert.
1695 cf. R. I 3321.
1698 valefaciens. R. 1 vs. 3322.
1707 sum vir. niet R. I 3330.
ib. vos properate citi. cf. R. I 3331.
1716 quo noster peregrinus abit. cf. R. I 3346.
1748 Care nepos. R. I 3406 here Firapeel.
ib. peregrim,s. niet R. I 3407.
1752 cf. R. I vs. 3413.met de varianten.
1786 silvisque jugisque. R. I 3451 velt.
1788 favorem. R. I 3463 vaste hulde.
1796 Coram rege. niet R. I 3475.
Bij vs. 1798 begint de exitul! Carminis.
In deze vrij uitgebreide lijst zijn niet alle afwijkingen opgenomen I). Balduinus heeft vooral in de laatste helft van zijne
vertaling sterk toegegeven aan eene zucht tot wijdloopigheid
en tot onnoodige herhaling. Had ik alle deze verschilpunten
in de lijst geplaatst, dan zou die eene onnoodige uitbreiding
hebben verkregen.
Onnoodig - en schadelijk, want het overzicht over de kleinere geschilpunten, waar het bij tekstcritiek juist op aankomt,
zou er moeilijker door geworden zijn.
Voorzeker zal uit deze opgave wel blijken, dat men niet al
te zeer op den Latijnschen tekst af mag gaan, noch uit eene afwijking in 't Latijn mag besluiten tot de noodzakelijkheid eener
verandering in a. Anders wordt de zaak zoo er iets aan a hapert ~). Dan kan zonder twijfel l den weg wijzen.
De vraag is: hapert hier werkelijk iets aan vs. 1836? Moet
het verschil in 't gebruik van ofte ons naar eene tekstverbete1) Men zie voor andere afwijkingen Dr Muller's doorwrocht proefschrift.
2) Ik vestig de aandacht op hetgeen In de vorige lIjst onder de volgende verzen
is aangevoerd vss. 102, 215, 293, 295, 334, 538, 728, 926, 935, 956, 1022, 1069
1086, 1134, 1171, 1252, 13U (met de aant hierachtel ), 1318, 1326, L456.
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ring doen omzien? Ik durf niet beslissen; is het echter 't geval, dan zijn er twee oplossingen mogelijk:
1°. Men leze raden en dan zal men zich de zaak aldus voor
te stellen hebben:
Die tekst van R. I, welke door Balduinus werd gebruikt en
waarvan het Combo Ms. een later min of Dleer getrouw afschrift
is, had raden. Balduinus vertaalde dan ook membra roti8 frangere.

De bewerker van R. II, 't zij hij het woord niet verstond 1),

't zij dat hem, wat zeer licht gebeuren kon 2), de b van het
daaronder staande blenden voorschemerde , schreef braden. De
»ideën-associatie" - hij had juist 8ieden opgeschreven - kan
hem het woord licht aan de hand hebben gedaan.
Direct of indirect gronden zich alle verdere teksten op R. II 9),
zoodat wij met hen geene rekening meer behoeven te maken.
2°. Vindt men ofte aanstootelijk, doch de verandering van
braden in raden op grond van 1. te stout, dan zou men aan
eene tweede verandering de voorkeur kunnen geven:
Ik vestig daarvoor de aandacht op 1. vs. 861 in verband met
R. I vs. 1835.
De vergelijking van die plaatsen zou er dan toe kunnen
leiden de beide verzen aldus te lezen:
R. I 1835
Ghi moghet mi vromen ofte scaden
Wildi mi sieden ende braden ') etc.

In dit geval zou men echter om de lezing van 1. 855 te
verklaren deze hypothese moeten opstellen: Aan Balduinus zou
het verschillend gebruik van ofte opgevallen zijn en hij zou er
zich daarom door 't gebruik van een ander woord uit gered
1) De Teuthonista kent het niet Pl. ook niet, evenmin als Kil. Lksp. komt het nog
voor cf. R. I vs 531. Derde Edewaert vs 932.
2) Iets dergehaks neemt Prien Beitr. VIII 53 aan.
3) Zie Prien ib.
4) cf Belg Mus I V 332, va 932 by 0.1.1 5, 767.
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hebben. Deze hypothese veronderstelt echter een naar mijn inzien te hooge mate van critiek bij onzen geestelijke en is
daarom niet zeer aannemelijk.
Het zij mij vergund de zaak aan het oordeel van Reinaerlkundigen ter beslissing over te laten.
Utrecht, Juni 1884.

H. LOGEMAN.

AANTEEKENING OP R. V. VS. 1311, R. 1. VS. 2674:.

Het Combo hs. heeft:
Hoe mochtic vergheten dies,
Dat aldaer Reinollt de ries
die valsche penninghe sloech, enz.

Grimm nam uit R. II vs. 2686 over de Vries. De regel wordt
hier echter niet duidelijker door, want deze toespeling is niet
klaar.
Ik vestig de aandacht op R. I (ed. M.) vs. 2681 et quae seq.
Cuwaert is om >lorconde" (vs. 2645) te brengen door Reinaert voor den koning geroepen, en moet getuigenis omtrent
Kriekenpit afleggen.
Te recht noemt Schröder, de laatste uitgever van den» Reinke" 1) ,
het antwoord van Cuwaert (aldaar pg. 102, noot bij V~. 2511) sekr
ungeschickt; wanneer hij echter zegt: »es dürfte hier eine schon
alte Einschiebung vorliegen", dan gaat hij m. i. te ver.
In vs. 2678 wordt Rijn door Cuwaert in verband gebracht
met hetgeen hij van Reinaert den (V)ries zeide. Daarom antwoordt R.einaert:
1) Deutsche Dichtungen d. Mittelalters 11. Leipzig, Brockhaus, 1872.
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owi ! .. Boete Rijn
lieve gheselle, scone hondekijn,
vergaeve god, waerdi nu hier!

Tot zoover kunnen Reinaerts woorden nog op een door den
fictieven Reinout gepleegd wanbedrijf slaan, maar als Reinaert vs.
2684 doorgaat:
ghi sout toghen weder dese dier
(met geODen rime waers te doene)
dat ze noint wart so coene
dat ie enighe saken dede
daer ic den coninc mochte mede
te mi waert belghen doen met rechte ').

dan kan dit niet meer op den te voren genoemden Reinout
slaan, en men zal de onderstelling wel niet te stout vinden
dat Reinaert hier eene oratio pro domo gehouden heeft, waarop
dan ook zoo geestig de woorden volgen:
»gaet weder onder ghene knechte ,"
sprac Reinaert »haestelic Cuwaert.
Mijn here de coninc ne heeft tuwaert
ghene sake te sprekene meer."

Welnu, dan ligt het voor de hand aan te nemen, dat vs.
2674 eene omschrijving van Reinaerts eigen persoon moet bevatten, en de hand des dichters is misschien te herstellen door
te lezen:
hoe mochtic vergheten dies
dat aldaer Reinaert, die ries,
die valsche penninghe sloech.

Er wordt dan eene ons overigens onbekende episode uit Reinaerts vroeger leven opgehaald, en het gedicht wint er een
fijnen trek door.
Dit zal dan ook de oorzaak zijn van Reinaerts bijzondere
gramschap (cf. vs. 3121), en ik meen dat ook hierop de woorden betrekking hebben vs. 3116 v., door den dichter Reinaert
in den mond gelegd:
1) cf R II 2697.
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dat Cuwaert die eerste was
die ons verriet jeghen hem.

Graphisch kan de zaak geen bezwaar hebben. Het handschrift heeft, naar het schijnt 1), Reinout de ries. Van Reinout
tot Rein ai t (Reinaert) is slechts een kleine stap, of, zoo men
bedenkt hoe ontelbare malen het de letter r voorstellende
haakje (') wordt weggelaten, geen stap.
Ries beteekent veelal dwaas (Kil. inconsideratus), doch Kil.
geeft ook temerarius op en dat moeten we hier juist hebben 2).
Ik voorzie enkele bezwaren: Kan men aannemen dat de
haas, die zoo schrikachtig, bevreesd van nature is, zulk een
heldendaad zou verrichten? Bewijst zijn naam 3) niet reeds dat
aan zoo iets niet gedacht kan worden?
Hoewel ik aan dit bezwaar niet met feiten te gemoet kan
komen, geloof ik toch dat men er niet te veel aan moet
hechten.
In den Reinaert toch worden aan elk dier menschelijke
eigenschappen toegekend. Een vreesachtig menseh, vooral zoo
hij tegenover zijn doodvijand staat en dien een poets meent te
kunnen spelen, laat zich wel eens door de aandrift van het
oogenblik tot een overijlde daad verleiden.
Men wachte zich in het »jaet" van vs. 2697 iets te zien
dat hiertegen strijden zou. De koning is in het geheele gedicht
als zoo lichtgeloovig voorgesteld, en laat zich zoozeer door
zijne omgeving leiden, dat men zich niet verwonderen kan
1) De onzekelheid, waarin wij omtrent de lezingen van het Combo hs verkeeren,
veroorlooft mlJ niet, helaas I my minder weifelend uit te drukken.
2) Voor plaatsen zie men Oud in voce
3) Dat men hierop in dien tIJd Dlet te veel af ma!!; gaan. zie ik o. a. nit eene
plaats in een stukJe: Ze ve..e1'!f8 de twet!l, dat mlJ dezer dagen onder de oogen kwam.
De plaats die vooral voor ons van belang is komt voor in het gedeelte dat heet:
.of the hare.hunt!lng", en lUidt (verkort) als volgt .and if ye hounte at the hare,
ye shall sey
. olez à Bemond Ie vayIlaunt, q ue quide trovere Ie coward. on Ie
court COIIJ" Het is uit den tlJd van Hendrik V (t 1422) en het Fransche origmeel
dateert van de regeering van Eduard II (1307-1327). cf. Reliquiae antlquae. Wright
aud Halliwell I U2.

188
dat hij aan de woorden van Reinaert: Coninc, eist waer dat ie
seide? met veel nadruk en vol eigenwaarde gesproken, geloof
slaat en dat zijn antwoord geheel uitvalt als de slimme vos
het maar had kunnen wenschen.
De lezing van R. V. vs. 1311 is hieruit ongelukkig niet te
verklaren 1), doch dit is evenmin met de lezing Reinout de Vries
het geval.
H. L.

VANT ANDER LANT.
Het volgende merkwaardige lied is, voor zoover ik weet, tot
dusver niet uitgegeven. Prof. Land schreef het over uit een Hs.
der 15e eeuw, berustende op de Bodleiaansche bibliotheek te
Oxford 2), en had de goedheid het mij af te staan. Voordat men
zich tot de lezing van het gedicht begeeft, zal het misschien
goed zijn het een en ander omtrent den inhoud er van te vernemen.
Welke voorstellingen onze voorouders zich maakten van hetgeen na den dood met hen zou geschieden, is niet met
zekerheid te zeggen. Het ligt echter, zooals Moll in zijne kerkgeschiedenis (I, 38) opmerkt, in den aard van een krachtig,
jong volk aan een voortbestaan te gelooven. »De mensch", lezen
wij, »die alles wat hem omringt met weemoed der vergankelijkheid prijs gegeven ziet, siddert terug voor de gedachte aan zijne
vernietiging, zoolang de fl'ischheid zijner natuur door valsche
beschaving niet vergaan is, en naarmate de polsslag zijner fysieke
1) Zle hiervan Knorr, praef vlir (Adde quod etc). Tevergeefs tracht ik eemg
ander dan een graphisch verschil tusschen Boccardus en Botsaert te ontdekken. zoodat ik dit niet als een analogon durf aan te voeren.
2) Cod. J nn, 78. Pl' 272.
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krachten te voller klopt, is hem de vrees voor een eeuwigen
dood des te onverdragelYker. Dan staart hij met zoekenden
blik Daar »het aDder land", en waar zijn geest de gestalten
zijner goden ontmoet, durft hij verlenging zijns bestaans van
hen verwachten, zoo niet in de heerlijkheid hunner eigene verblijven, dan toch in de vallei der in nevelen omwarende schimmen". Wij lezen daar verder, dat het eene gewone gedachte
was, zich de gestorvenen voor te stellen als voortlevend onder
den grond, »maar nog meer gangbaar was ongetwijfeld de
voorstelling van zekere oorden, waar de afgescheiden geesten
bijeenverzameld werden, om in vreugde of leed gemeenschappelijk te leven". Die »zekere oorden" nu zijn bedoeld met het
»ander lant", waarvan ook in dit lied sprake is,
. • . . . . . . something aftel' death,
The undiscover 'd country, from whose bourn
No travell",r returns.
(HAMLET).

Bepaalde voorstellingen daaromtrent had men niet. Na den
dood begaf men zich op de »langhe vaert", zooals men zich
toen uitdrukte, om ten laatste in het »ander lant" te komen.
Eene andere voorstelling ontleent Moll aan een verhaal van
Procopius. »Gemelde schrijver zegt uit den mond der bewoners
van de landen der Noordzeekusten vernomen te hebben, dat de
zielen der afgestorvenen naar het eiland Brittia (d. i. bij Procopius Groot-brittanje) worden overgevoerd". Op welk standpunt de dichter van ons lied staat, is niet geheel duidelijk. Uit
stro 3, vs. 3.
Soe bleven wy ghaerne an dessen kant

ZOu men opmaken, dat de laatste voorstelling bij hem levendig
Daarentegen herinneren regels als:

IS.

Ie moet ooe mede onder dat sant

(7, 3.)

en stro 11 aan de eerste voorstelling.
Er bestaat ook een Duitsch lied getiteld: »Dies ist das ander

190
Land" 1), dat vrij wel met het onze overeenkomt en, naar ik
meen, eene bewerking is van het Mnl. lied. De meeste strofen
komen geheel met elkander overeen, andere vindt men slechts
in een der twee liederen. Dat het Duitsche lied eene bewerking
is van het Nederlandsche en niet omgekeerd, maak ik o. a. op
nit rijmen als: Rtr. 6 Kreide I1 Leute (Mnl. crude I! lude); stro 17
Wir werden alle nackend geboren 11 Kein eigen Gut haben wir
zware (Mnl. stro 15 Wy werden al nakent gheboren 11 Wat
hebben wy dan verloren); stro 20 Leckerzahn 11 Land (Mnl.
Leckertant lIlant; dit kan ten minste in eene andere redactie
van het lied gestaan hebben, deze heeft: hant lIlant). Zoo leest
men in stro 22:
Nach dem als man beschrieben flndt,
So ist unser Leben als der Wind
Der da fl.ieget über den Sand,
So schnell fahren wir in das ander Land.

In het Mnl. lied lezen wij (str. 26):
Nae dien dat men bescreven fynt,
Ons leven is als eene harde wynt,
Dit seyt ons Job die heilighe sant,
Hy is oeck foer int ander lant.

De bedoelde bijbelplaats is naar alle waarschijnlijkheid deze
(Job VII, vs. 7): »Gedenk dat mijn leven een wind is, enz."
De Nederlandsche strofe houdt zich dichter aan den bijbeltekst
dan de Duitsche, en de overbodige 3e regel der Duitsche strofe
is misschien bij de mondelinge voordracht voor den »heilighen
sant" in het lied gebracht.
Ik meen dus te mogen aannemen, dat ons lied oorspronkelijk N ederlandsch is geweest. Waarschijnlijk is het in den
bloeitijd der liederpoëzie - de 15e eeuw - gedicht, het kan
echter ook ouder zijn; de taal schijnt mij toe op het Oosten
1) Ik trof dit lied alleen aan in: .Dle Volkslieder der Deutschen herausgeg durch
F. K. von Erlach. Mannheim 1834", eene zeer oncflbsche verzamehng, het is daar
overgenomen uit een MB van 14'/7.
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van ons land te wijzen. Wie de dichter was, blijkt noch uit
de slotstrofe, no('.h elders. Naar stro 8 (Rector ende Alexander
enz) en stro 26 (de aanhaling uit Job) te oordeelen, was hij
echter geen man uit het volk.
Merkwaardig is de 12° strofe, waarin hij over zijne begrafenis spreekt:
Als wy doet synt,
Men ghift my een
Ende een wilghen
Hiermede ward ie

wat is die bate?
slaepiaken myt die gate,
kiste ende een stroen bant,
sent int ander lant.

Doodkisten waren in den oudsten tijd dikwijls niet meer dan
uitgeholde boomstammen (de zoogenaamde »Todtenbäume"). En
Moll zegt nog: »arme dooden werden dikwerf eenvoudig in een
mat gewikkeld" 1). De mat wisselde af met een laken, zooals
ons blijkt uit een ander geestelijk lied der 15- eeuw:
Ie moet van hier, tsi hef of leet
Myn teerghelt is een lynne eleet,
Ie salt hier haes~ begheven
enz. 2).

Onze dichter rekent op beide zaken: een lijkkleed, al is het
gescheurd, en eene kist, al is die van eenvoudig hout vervaardigd. Wat de beteekenis was van »een stroen bant", heb ik
niet kunnen ontdekken. Simrock vermeldt echter, dat het een
Nederrijnsch gebruik was: »den Todten auf ein Schaub stroh
zu legen; auf dem »Schoof' (Schaub) liegen, heisst so viel als
kürzlich verstorben sein" 3). Hangt dit gebruik misschien samen
met het medegeven van »een stro en bant"?
In het laatst der 16e eeuw wordt het refrein van ons lied
nog gebruikt om de wijs van een ander lied aan te geven. Zoo
lees ik b. V. in het geestelijk liedeboek van Lenart Kloek (1593)
fol. 223 een lied »tracteerende vant eeuwich leven I op die wyse:
1) Moll t. a. p. Ilo Deel, 40 Stuk. bI. 61.
2) Johannes Brugman .. ,. door W. Moll, Amsterdam 1854 I1, 196.
3) Zie: Handbuch der Deutschen Myth. bI. 292.
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o Mensche

hoe meucht ghy zyn verblydt oft wy moeten al in
een ander lant". En ook in het »Hoorns Liedt-Boeck" (1630)
komt volgens eene aanteekening van Prof. Land diezelfde wijs
nog eens voor. De uitdrukking »int ander lant comen" komt
in de 17"- eeuw nog meer dan eens voor. Zoo leest men in een
geestelijk lied, dat waarschijnlijk tot dien tijd behoort en waar
de mensch als pelgrim wordt voorgesteld:
Ach, als ick come in 't ander lant,
Waer sal ick gaen logeren? 1).

En in een wereldlijk liedeboek van 1649 (De Haerlemsche
Mey-Bloemkens, bI. 101) vindt men:
Och mochten wy in 't ander Landt
By haar (de Vaderen) met vrenght vergad'ren.

en iets verder:
sonden wy met blyden gheest
Wel nae 't ander Landt varen.

800

Ik laat nu het lied zelf volgen:
VANT ANDER LANT.
1. Het
DH'
Als
So!'

is altoe& gheen vastelavent,
doet comt morghen of taven(t);
god wil ofte alto!' bant,
moeten wy int ander ldnt.

2. Wy moghen hier niet bliven,
Die dóet wil ons van hene driven,
Wanneer god wil ofte altoe hant,
Wy moeten emmer int ander lant.
3.

Wanneer wy hier langbe tyt bleven
Ende het ons wel gaet ende even,
Soe bleven wy ghaerne an dessen kant,
Wy moeten hene int ander lant.

1) Willems, Oude Vlaemsche Liederen CCXVIII.
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4.

Hoe schone wy ons wasken ,
Al synt wy ghemaect van asken,
Dat eerste paer volck dat men fani;,
Si synt al in dat ander lant.

5. Oeh dat lenent is alsoe soete!
Dat wy emmer sternen moete!
Als dye doet eomt snel ende onbecant,
Soe moeten wy in dat ander lant.

6.

Ic waee, ic braee, ic hef, ie ernde,
Dat gnet hoert al in den Inde, (1. ander Inde?)
Het was ander Inde dat ic hier fant,
Rier laat icket ende faer int ander lant.

7. Al waer ic vierwerf alsoe gbirych, (1. ghyer)
Wat ic gryp, het blyft al hyer,
Ie moet oeek mede onder dat sant,
Dns faer ic al in dat ander lant.

8. Waer ic (1. is) Rector ende Alexander,
Jnlins, Arter ende menich ander,
Bdronen, ridders ende vromen wigant?
Sie synt al in dat ander lant.

9. Keyseren, conynghen, heertoghen, greven,
Wapenknapen, nyften ende neven,
Deser iBser menich voer ghesant
Sonder keren, int ander lant.

10. W y gaan oner hem, die Iude waren.
Sterck, Rchoen ende ionck van iaren,
Abel, notabel, wys ende becant,
Nu synt sie voer int ander lant.

11. Och wat seiscap vynen wy daar!
Padden, slanghen • wormen seer waer,
Een doncker camer ende een leelike want.
Dus sentmen ons int ander lant.
12.

Als wy doet synt, wat is die bate?
Men ghift my een slaepiaken myt die gate,
Ende een wilghen kiste ende een stroen bant.
Hier mede ward ik sent int ander lant.

13
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Al synt wy jonghelic van iaren,
Misselic iat, wie voer sal varen,
Een oud stock ofte een JODC wigant.
Wy moeten doch int ander lant.

14. Och lieue mensche, ver~taet wel dat!
Wy hebben hier gheen bliuende stat,
Al ghauen wy ses duaent bysant,
Wy moten ymmer int ander Iant.
15. Wy werden al nakent gheboren;
Wat hebben wy dan verloren?
Die ziele mach ayn On8e onderpant,
Sie moet oec mede int ander Iant.
16. 0 ziele, 0 ziele, 0 gheestelike nature,
Die god seluen maket na synre figure,
Inden lichaem heet gheplant,
Daer moet se ut ende int ander lant.
17. 0 ziel, 0 ziel, wy en kennen ju niet;
Mytten lichaeme int verdriet
Soe comt ghy in den eWIghen brant
Int veghefuer ofte in dat ander lant.

18. En helpet driakel noch medicyn,
Wy moten smaken des doets venyn,
Daer Lucifer die wech of fant,
Daer om moten wy int ander lant.
19. Teghen die doet en is gheen raet Dan wel te doen ende laten dat qnaet;
Die doet wll borghen noch pant,
Dus moeten wy int ander lant.
20. Dat beste dat ic kan bysinnen,
Is gode te dienen ende te mynncn,
Sekerhck nae myn verstant,
Wy moeten al int ander Iant.
21.

Al waer ic graue van Osterlant,
Ja een conynck van Bremerlant,
lck waer dan leuer een bonifant 1
Als ic come int ander lant.

1) D i. koorknaap, fr. Don enfant Hier misschien
Mnl Woordenboek van VerWIJS en Verdam i. v.

,

vondeling. Men vergel. het
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22.

Als wy synt oud, coud ende erom,
Soe iat tyt dat wy Slen om
Ende ons beghyft foet ende hant,
Soe moten wy emmer int ander lant.

23.

Verduldieheit waer ons dan guet,
Als wy emmer steruen moten,
Ende die doet brect des leuens bant,
So moten wy int ander lant.

24.

Oeh, wie sal daer onse Jeytsman syn?
Ic weet des niet, des doet my pyn,
Die wech is scherp enue onbecant,
Daer wy moten int ander lant.

25.

Och vriende, het is een hard bed wan ek ,
Die doet comt ons hier snel int lant,
Ic wetet wel, ic byns becant,
Wy moten in dat ander lant.

26. Nae dien dat men besereven fynt,
Ons leuen is als eenre harde wynt,
Dit seyt ons Job die heilighe sant,
Hy is oeck foer int ander lant.
27.

Och dat ie ye worde gheboren,
Ende ic myn tyt dus hebbe verloren!
Here, myn ziele seet ie in ju hand,
Als wy comen int ander lant.

28. Wy willen emmer ten besten hopen,
Want gods ghenade staet altoes open;
Verlene ons, here, dyn rechter hant,
Als wy comen int ander lant.
29.

0 Maria vol van ghenaden,
Leydsterre! voer god staet ons in staden ,
Bescherm ons voer den helsehen viant,
Als wy comen int ander lant ... Amen.
G. KALFF.
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FRAGMENTEN VAN DEN KARLMEINET.

De volgende fragmenten van de compilatie, die bekend is
onder den naam Karlmeinet I) , vond ik in eene portefeuille met
varia ter Koninklijke Bibliotheek; door de goedheid van den
bibliothecaris Dr. Campbell werd ik in staat gesteld ze hier te
publiceeren. De vondst bestaat uit 2 strookjes perkament, het
schrift is vrij netjes en duidelijk en schijnt tot het laatst der
14e of den aanvang der 15e eeuw te behooren; de aanvangsletters eener nieuwe afdeehng zijn met rooden en blauwen inkt
versierd. Daar het eene strookje in de lengte, het andere in
de breedte afgesneden is, kan men niet zien, hoe groot het
geheele blad was, noch op welke wijze het in kolommen was
verdeeld. De fragmenten hebben deel uitgemaakt van het eerste
deel der compilatie, dat Karels jeugd, zijn verblijf in Spanje
en zijne kennismaking met Galiene behandelt. Boven de verschillende fragmenten heb ik cijfers geplaatst, welke de overeenkomstige plaatsen van het door Keller uitgegeven volledige
hs. A. aanwijzen.
G. KALFF.
Ie Strook a. r.O
{Karlm. 30, vs. 24-32).
Wat ich nch sagen wille.
Dn daden ime ene stille
Die riddere al gemeine,
Beide groiz ende cleine
1) Karl Meinet zum ersten Mal herausgeg. durch A. von Keiler (Bibliothek des
Lltter Verems in Stutgart XLV), Stuttgart 1858.
Vg1. verder: Ueber K8rJmemet von Dr. K. B8rtsch. N urnberg , 1861
BeatnJs en Carel ende Elegast door W J A Jonckbloet, 172-177
l<'ragmenten eener Oudfransche redactie. Mamet (Lhanson de Geste du XII !:l!ècIe)
n. Romama, 1876, p 305-337.
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8wigen ende hoirden du
Wat in der schenke spreg ...
He sprac' ir heren zware
lch hain offenbare
Virnomen ene mere.
a. v.o
(Karlm. 32, vs. 17-26).
gemach bit leide
dir gevirret beide
hore coninc wat ic dude:
er sint virdrevene lude
comen van Vrancriche
r sint alle geliche
hondert riddere k8nre helede
ie uzirwelede
oren mochten werden
godis erden
Ie Strook b. r.o

1.
(Karlm. 42 b. vs. 45-53.)
Onder die affriche heren.
Bit eime krische ende bit schane
Volgeden ime die franszose alle,
Die waren bi deme vanen vaste.
Bremondis Iud die leide gaste
Begonden sie vaste wieder slain.
Alse Galafers sonder wain
Du hadde irsien ende irkant
Dat Dederich der schenke in siner hant.
2.
(Karlm. 43, vs. 23-30.)
Bit vele groze
Alse du dir con
Virnam dat
80 begonde he
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Ende vliede in w
Alse du die
Yernamen dat
So balde hene beg
vlien
Ie Strook. b. v.O
1.

(Karlm. 43 b. vs. 58-44, vs. 2.)
lazen
t guden mazen
rlChen here
er eren
nt gedain
bit ou bestain
n selue lonen
er coninc bit
iner cranen
2.

(Karlm. 44 b. vs. 35-42.)
Bi stonden giengen si uppen hof
Zu irmeren si iren lof.
Etzelichen worpen den stein
Dat dat mail da wale schein,
Etzelichen schuzzen den schacht,
Etzelige liefen bit der macht,
Sulgt' schirmden, sulge wrongen,
F.tzeliche da die verre sprongen.
Il. Strook.

r.O
(Karlm. 45, vs. 20-45 b. vs. 56.)
Des wil ich hie vir zic
Dir reden van Galie
Ich sagen uch voirwe
Wat Bremont dede d
Du he wieder heim Wa
Gewant ende rtlwich
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Des was ime harde Ie
Bremont dg niet m
He dede ime winnen t
Der bester arznter (SIC)
Die man ircrigen k
Durch ze heilne sin
Die ime Eynart hadd
Vore Tollet als ir m
Dus sacten die arzet
Bremonde deme coni
Bit allen iren listen
Dadens ime dat si w
N u was Bremondes
So wit so groiz ende
Dat die arzetere zw
C~me binnen eime
Bremonde die wond
Ende alse ime du ge
Dat he dIr wonden g
Du v~r he enil' he
Zu Spangen in Gal
Dus heit Bl'emont
Al sin conincriche
Zu den heren al ge
Ende irwarf dat kr
Dat ie here bit g
Ircrigen k gnste 0
Bremont sv~r h
Hene wrege sine a
Zu Spangen in m
Dat ime ,,8r ToU
I

II. v.O
(Karlm. 45 b. vs. 60-46 b. vs. 1.)
iongelinge ein
ne ie beschein
iz ende lanc

1) De door KeIler UItgegeven tekst heeft: Everhart.
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ren breit ende niet ze swanc
bestanden aUeine
ke man alleine

in wiges noit
alle geslagen doit
was he zwaren
an vufzien iaren
sande du Bremont
enen comen ander stont
den palarz sin
sprach: du neve min
lief ende wert
ich uch gurden swert
der machen
gonde lachen
re des ben ieh vro
biet 80 si a1so
remont id m~z sin
air ombe neve min
t mir in Spangen lant
nave so starc irkant
guder mazen
ueh virlazin (sic)
neve ich sal uch elagen
noit dat ich is gewagen
in sime lande
llich duvel sI dare Bande
va.n Vraneriehe
vreisliche
n imme stride
e sint BO bit nide
gen bit iren swerden
suver (?) zu der erden.
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DIETSCHE VERSCHEIDENHEDEN.
XLIX.

CYPAU.

In eene noot, Taal- en Letterb. 5, 267, moest ik van dit
woord zeggen: »Het woord cypau is mij tot heden een raadsel, al is de bedoeling ook wel te gissen. Het moet beteekenen
grootspraak, t·ertooning." Gelukkig behoeft thans het eerste gedeelte van de noot niet herhaald te worden; ik meen den oorsprong van het woord gevonden te hebben j en is dit zoo, dan
zal tevens blijken, dat mijne toenmalige meening aangaande
de eigenlijke beteekenis van het woord eene niet geheel juiste
gissing was.
Op de beide plaatsen uit Velthem, welke ik toen kende,
staat de uitdr. cypau maken of doen, en wel in dezen samenhang.
Van een gedeelte der Vlaamsche troepen, dat zich in den
Sporen slag bij Kortrijk' aan den strijd wilde onttrekken, wordt
(IV, 37, 13) gezegd:
Daer wasser een deel ute Henau:
Al maken si daer haer cypau,
Te vechten hadden si cleinen wille,
Ende hilden hem op hoet (l. hoer) al stIlle.

Op de andere plaats (V, 49, 64) zijn de dames van Florence
verontwaardigd op de 100 Florentijnsche ridders, die tegen een
strijd met 80 vijandelijke ridders opzien. Zij zeggen hun aan,
dat zij dan maar de door haar geschonken sieraden moeten
teruggevim , die onnut blijken:
Doen seiden sciere
Die vrouwen: »Gi hebt nu recht,
Rets quaet comen in gevecht!
Geeft ons on se sconeide saen,
Ghi hebt tsippaus genoech gedaen;
Souder yet baten af sijn comen,
~Ien had hier an wel vernomen.

202
Op beide plaatsen moet de beteekenis zijn uiterlijke vertooning, pronkerij, pralerij; minder juist zeide ik vroeger ook grootspraak. En dit kan het woord ook beteekenen , als wij nagaan,
van waar het afkomstig is. Het W est-Vlaamsche dialect en de
Romaansche vorm van het woord zelf wijzen ons den weg om
den oorsprong te vinden. Bij De Bo 1020 vinden wij een woord
sepauw , wel is waar in eene geheel andere beteekenis, maar diezelfde bet. heeft ook het fr. chapeau, waarvan ook het bovengenoemde cypau of tsippau eene verbastering is. Clwpeau beteekent o. a. krans (Littré 1, 555); vgl. fr. chapelet; mnl. rosenlwet,
d. i. rozekrans. Ook het mhd. sclwpel nam dezelfde beteekenis
aan (Lexer 2, 659). Daar nu de krans als versiersel gedragen werd, kan sippau in 't mnI. zeer goed de bet. van tooi
hebben aangenomen; de uitdr. sippau maken neteekent dan tooi
maken, zicl~ optooien, zich opr'onken, vertooning maken, pralen
(uit ijdeltuiterij, en zonder iets degelijks uit te voeren). De bevestiging van het hier gezegde vindt men in eene plaats van
Praet's Speghel der Wijsheit , waar vs. 2907 van de Hoovaardij
gezegd wordt:
Al es soe moye van sypauwe,
Hare bliscap wort int ende rouwe.

Moy had in 'tmnl., evenals fray (froy), eene min ofmeer
ongunstige beteekenis, die nI. van fattigheid, ijdeltuiterij; een
m 0 y a er t was een fat, ijdeltuit; dit woord strookt dUA volkomen met het begrip, dat door sypau uitgedrukt wordt. Zie
over m 0 y ook beneden de noot bij fr a y (LXI).
L.
DORMENEN.

Een tot heden onverklaard woord uit den Sp. Hist. (lVI,
56, 60) , waarbij de uitgevers in de noot alleen konden
aanteekenen : » Zoo staat er duidelijk in het hs. De vergelijking
der Brab, Y. geeft geen licht." Men leest het in de volgende
regels:
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Die Normannen enbe Deenen,
. . si dorreden ende dormeenen
Met orloghen tlant upten Rijn,

Dat nu groot wonder soude sijn.

Het spreekt vanzelf, dat dormenen een woord moet zijn
van soortgelijke beteekenis als dorriden, dat o. a. de bet. heeft
van (een land) plat trappen, door paardehoeven verwoesten, en
vervolgens plunderen, plat branden, verwoesten in het alg. Men
vindt het b. v. Sp. UP, 11, 6: Dat die Wandelen .. Affrike
swaarlike dorreden ende wonnen borch, lant ende steden; lVI,
11, 79: Der Alanen,.. die wilen.. dorreden .. Almaengen
ende Gallen; IV2, 9, 77: Keyser Otte hevet dorreden in Behem lant ende steden ende verheriede met sinen here Beheem
alduere; Lanc. III, 21350: Dorriden al sijn lant ende daerin
stichten roef ende brant: Velth. IV, 14, 18: Dat hi soude al
Vlaendrenlant .. dorriden ende dorbreken. - Men zou door het
feit, dat het woord lllet het p r a e t. dorreden verbonden is, al
licht komen tot het besluit, dat dormeenen ook een praeteritum
moet zijn. Ware dit zoo, dan zou het niets anders kunnen zijn dan
een praet. van een st. ww. dorminen, van mijn afgeleid, en
dus doorgraven beteekenende ; hetzelfde dus als doremineren
dat werkelijk in het mnI. voorkomt met de bet. ondergraven,
nl. Rijmb. 28041: Dat si.. den muer dorminieren begonden
entie poort onsteken ; vgl. 27662 var.: Die den muer dore hadden mine1'd. Doch een ww. minen heeft naast mineren nooit bestaan, en het door Franck, Mnl. Gramm. § 139 schoorvoetend
opgegeven en met een vraagteeken voorziene dorminen evenmin.
En de bet., die dit woord hebben zou, nl. doorgraven, ondergraven (Franck: durchwuhlen) zou al heel weinig passen bij het
verwoesten van een land, waarbij men steeds boven de oppervlakte van den grond blijft. - Doch het is ook niet strikt
noodig, dat dormenen een praeteritum is. Het kan ook een
praesens zijn j al is het ook met onze begrippen van woordvoeging in lijnrechten strijd, in één regel of in één zin een
praesens historicum met een praeteritum te verbinden, in het
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mnl. had men (althans de dichters, die het een en ander
moesten doen, om het rijm te vinden) daartegen geen overwegend bezwaar. Eenige voorbeelden van dit voor ons vreemde
verschijnsel volgen hier. Sp. lVI, 59,70: (Doe) ruumden die Normanne Lovene, ende overeen si draghen, dat si die stat Parijs belaghen (weder praet.); lVI, 62, 1: Alse ic darewaert henen ga
ende volgde minen drade na; lVII, 12, 80: Dat hi begeve (:)
die werelt ende lietem moenc maken; IV2, 14, 28: Want hem
alle die lieden quaet jonnen ende jageden woch; T01'ec 1918:
Torec kert omme ende trac sijn swaert; 1960: Dat si tfonnesse
wiesden alsoe ende dat oec bliven sal; 1965: Torec Waleweine
wel besiet \:) ende vrachde; 2005: Nu sijn die heren comen ... ,
ende hebben in hant die speren, ende quamen te samen gerant;
2061: hi gaf hem in thooft enen slach, dat hi nember gevechten can; 2067: Si baden Torec, dat men des camps nu
ontbere; Sp. IV 2 , 6, 9: Ene dochter haddi, een scone kint,
dien God desen droem anesint; nJS, 26, 40' versaemden
hem ende hopen (: dropen); enz. - Ook impf. en peri. komen herhaaldelijk verbonden voor in denzelfden zin, b. v.
Sp. lVI, 58, 6: Si quamen met ongetelden scaren ende hebben Utrecht .qhevelt; 11: Aken wonnen si.. ende in des keysers pallayse hebben si .q7~estallet hare paerde; 20: Hare reliquien si brochten mettem ende hebbense g7~evlucht; 44: hi slouch
an Vrankerike die hant ende hevet Bourgoengen beraden vele
pinen; 48: So quam hi .. , ende wilds (d. i. wilde des) den
Normannen danken, ende heefse also beseten , dat si nieweren
mogen liden, sine moeten mettem striden; enz. Al deze voorbeelden zijn uit één hoofdstuk van den Spiegel Histo1'iael: men
ziet dus, hoe gewoon het verschijnsel moet zijn, en hoeveel
de mnl. begrippen van »collsecutio temporum " van de onze
verschillen. De regels daarvoor moeten nog worden onder woorden gebracht, gelijk de geheele mnl. syntaxis eigenlijk nog
moet worden geschreven, doch ik houd mij overtuigd, dat
rijmdwang in deze van de onze geheel afwijkende constructies
een gewichtige rol speelt.
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Indien dus dormenen een praesens kan zijn, kunnen wy In
eene andere richting gaan zoeken. Aan ons ww. meenen, denken,
kan natuurlijk niet worden gedacht; doch er is een ander woord
mee ne n , dat hier volkomen past, en dat nog heden in het
West.-Vlaamsch bestaat, nl. een andere vorm voor men ne n ,
waarvoor ook mei n en gezegd wordt Zie De Bo 684. Mennen,
van fr. mener, mlat. minare , bet. paarden, die voor een 'Wagen
loopen, besturen; het meest bekend is in 't mnl. de uitdr. met
valen mennen, Der Kerk. Cl. 222; Taalg. 4, 121 vlg.;
Bloeml., dl. 4, bI. 164 vlgg., d. i. van den goeden 'Weg afbrengen,
of intr. afd'Walen. Een land doorriden ende doormennen (of doormenen ) beteekent dus »te paard of met paarden en wagens door
een land hepnrijden zonder iets te ontzien, met paardehoeven
en wagenwielen alles verpletteren, vernielen." Mocht iemand het
bewijs kunnen leveren, dat het lat. minare rechtstreeks bij ons
een ww. (do 1') min enge] everd heeft (hetgeen ik voor mij niet
geloof), dan zou dormenen van dat ww. het praet. kunnen
zijn, doch de beteekenis zou geheel dezelfde blijven. Ter bevestiging van mijn betoog wijs ik nog op het feit, dat ook doremennen in 't mnl. voorkomt, en wel in eene beteekenis die met
de hier vereischte vrij we] overeenstemt, nl. enen 'Wecn doremennen, den weg met zwaar geladen wagens stuk rijden; zie Mertens
en Torffs, Gesch. v. Ant'W. 2, 622: Van den weghe buyten der
roedel' poert te Merxem. . . die te vele steden met groten langen
diepen putten (kuilen) al doerment was, ... soe dat de ghetoghe,
waghene ende perde daer inne verlagen ende den wech aldaer niet
ghehouden noch ghemennen (met 'Wagens berijden) en consten.

LI.
1>RUUGH

(DRUIGH).

In de meuwe uitgave van den Warenar , door Verwijs begonnen en door mij voortgezet en voltooid, welke 'eerstdaags
verschijnen zal, komen de volgende regels voor, met het boven-
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genoemde woord, dat tot heden niet juist verklaard is. Warenar ,
die weldra berouw heeft, aan Rijkert , toen deze om de hand zijner
dochter Klaartje kwam, zijne toestemming te hebben gegeven,
en in zijn angst voor zijn pot met gouden dubbeloenen allen
wantrouwt en alles ten kwade uitlegt, heeft den door Rijkert
gezonden kok en koksknecht zijn huis uitgejaagd, omdat hij
meende, dat zij door Rijkert gezonden waren, om hem (vs. 643)
de pot behendigh t' ontmorssen.
Ik wed, hy dit volk, 't welk hem verstaet op lorssen ,
Expres ehuert had, en opgespeurt met vlijt
Om dat ze me de buit zouden maken quijt.

»Twas", vervolgt hij dan,
Twas quansuis om mijn zwaeger te worden: ay heve, hoe druigh, maet,
Maer War 'nar is zoo slecht Dlet, as hem 't hoofd wel ruigh staet!

Alle uitgevers en verklaarders, het Uitlegk. Wdb. (1, 242);
Oudemans (Bijdr. 2, 162); De Vries (Warenar , bI. 157); Leendertz (Hooft's Ged. 2, 299); Van Vloten (uitg. Pantheon, bI. 30),
en Velderman (War., bI. 53), zijn eenstemmig in hunne verkla·
ring van het woord druigh, dat zij weergeven door listi,q, slim,
bedrieglijk, valsch, loos, en beschouwen als eene afleiding van
driegen in bedriegen, nI. als een wisselvorm van driegh. Doch,
hoewel het niet te ontkennen is, dat, als driegh bestaat, druigh
daarvan een wissel vorm kan zijn (vgl. rieken en ruiken, kieken en kuiken, vier en hd. feuer, kiesch en kuisch, bedieden en
beduiden, dier en hd. teuer, mieren naast ndl. muieren ; en Van
Helten Klinkers en Medek. bI. 68), het bestaan van een bnw.
driegh wordt door niemand van de uitleggers bewezen, en daarmede had, dunkt mij, de verklaring, om overtuigend te zijn,
moeten worden gesteund. De reden is, dat een bnw. driech nergens voorkomt, en door deze opmerking vervalt de tot heden gegeven verklaring. Kil. geeft wel d rug h, als Sicamb. (d. i. naar het
hoogduitsch trekkende) naast d rog h, en d rug h 1i c h t naast
d rog h li éh t (vgl. hd. trug), doch dit is een andere u dan de û (uz)
van druigh, en bovendien is drogh een znw. , en niet een bnw. Wij
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moeten dus naar eene andere verklaring omzien, en toevallig heb
ik dezer dagen - nadat reeds de tekst t. a. p. was afgedrukt de ware gevonden. In de aant. onder den tekst heb ik twijfel
geopperd aangaande de tot heden gegeven verklaringen op den
boven medegedeelden grond, maar daaraan een andere niet
zeer waarschijnlijke gissing toegevoegd, welke ik nog juist
bijtijds in eene noot der Inleiding door de ware verklaring
kon vervangen. Druich is nl. een wisselvorm van droog, welke
ook in het mnl. voorkomt, b. v. MLoep 1I, 222:
80 come ie heflic, aIte hant
Bereyt mit drueghen blancken laken,
Dijn zuete leden druuch te maken.

In den laatsten regel heeft de var. droghe.
en I, 338:

Twater liep daer over doghen drueghe.

Zoo komt naast d r 0 0 c h s c eer e, d. i. lakenbereider, voller,
ook de vorm druuchsceere voor, b. v. Overijs. R. II~ 216:
Schomakers, schroders, d'f'Uuchsceres, barbeeres (zij die met
nat scheren); Rek. d. B1lurk. v. Utrecht 162: Dirc die drwchsceere. Ook in het mnd. vindt men naast droge den vorm druge
(Lübben 1, 579); vgl vooral aId. de aanhaling uit Lacomblet:
»mit druygen mit nassen." Zoo bestaat ook naaElt drogen aldaar
drugen. Het Brem. Wtb. geeft (1, ~52) de vormen dreuge,
treuge; het oeng. heeft ook drue, druge, druye (E. Müller 1,
363); het ags. dryge; het eng. dry (uit drui, oeng. druye). Het
ohd. heeft bet ww. truchan (Schade 2, 962); het mhd. het
bnw. truge (Lexer 2,1534 op trucke), truchen, trucken (aId.),
en truckenscherer (aId. 1535); enz. Het bestaan van den vorm
is dus voldoende bewezen, en de beteekenis komt op de plaats
uit Warenar goed uit. Men moet nl. druigh opvatten in de bet.
van leuk; zooals iemand is, die een uitgestreken gezicht 'teeft. De
beteekenis nadert dus wel tot die van listig, slim. maar is daarmede toch niet geheel identisch, en de bet. valsch, bedrieglijk
is voor het woord druig veel te ongunstig. Ook wij spreken van
een droog mer/sch, d. i. saai, stil, en zeggen van iemand 1 »da
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hij wat droog uitgevallen is"; dat hij is »droog komiek", d i.
grappig met een leuk of uitgestreken gezicht, m. a. w. komiek
met voorbedachten rade. Het is een der vele woorden, die hun
beteekenis danken aan de begrippen, welke men in de middeleeuwen koesterde aangaande de vochtsmenging in den mensch.
Het mnl. kende eene dergelijke opvatting, althans wordt
dl' 0 0 chook toen reeds van een mensch gezegd, b. v. M. en
Vr. Heim. 203: »Die gene, die dogen groet heeft ende bernende rayen uut geeft, dats een droge mensche. . ende al vol
van idelheden". De bet. blijkt niet duidelijk uit de woorden,
doch er is niets tegen, aan te nemen, dat de bet. hier Of dezelfde zal zijn als van ons droge
droog, Of van het 17de-eeuwsche
droog of druig, nl. leuk, voor l!et oog onverscl~illig of zonder
aandoening; zijne plannen achter een uitgestreken
gende.

gezicl~t

verber-

LIl.

DUSK (DUSKEN , DUSSCHEN).

Ook dit woord is tot heden onvoldoende verklaard. Men vindt
het Warenar , vs. 538:
Dusschen zootjen aeltjens as klinksnoertjens om zeven duits.

vs. 1167:
Doen hij dusken jongen was, droegh hy al kammelotte aepsrokken.

en vs. 1346:
Ik heb ze op mijn arm edl'aegen en an me hangt eliet,
Dat (toen) het dusschen kleuter was.

Zie meer voorbeelden bij Oudemans , Wdb. op Hooft 84;
Wdb. op Bredero 97.

In de uitgave van De Vries, waarin, indien zij nu, na meer
dan 40 jaren, nogmaals verscheen, ook deze verklaring wel zou
worden gewijzigd en aangevuld, vindt men bI. 140: Dusschen,
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dus een, zoo'n. Dezelfde verklaring in het Uitlegk. fVdb., en
elders. Het valt in het oog, dat daarmede de vorm niet verklaard
is; immers ware zij juist, het woord zou dussen luiden, en niet
dusschen. Er is dan ook één bestanddeel van het woord voorbijgezien. Het is niet dus een, maar duslijk een, dat tot dus een (Oudem.,
Wdb. op Hooft 83) staat, als zulk (cl. i. zoolijk) een tot zoo'n
(d. i. zoo een). Dltslijk werd samengetrokken tot dusk , dat ook in 't
mnl. een enkele maal voorkomt, nl. Wa~fsconstititien 52: De huusman sal dusker last, als een riitpeert to holden, onbelast bliven. Duslik komt ook voor in 't ags. pyslic = pyllic, en in 't
mnd. (Lübben 1, 603), waar men ook aldus lik , aldussik vindt
en daarnaast aldusk (t a. p. &2). Dit dusk werd in de 17 de
eeuw op twee wijzen geschreven, Of dusk, waarin de Friesche
uitspraak bewaard bleef, Of dusclt, de naar het Frankische dialect gewijzigde vorm. In het mnl. vindt men ook het woord
dusschedaen naast dusgedaen. doch alleen in aan Duitschland
grenzende streken, nl. Limb. Serm. 231 b: Der tittel van
desen selme (psalm) es alle I u y a, ., ende es der tittel wale
sculdich dusschedaen te wesen; D. Orde 215: Tiende ende dusclwdane dinc; 216: Duscl!edane bescerme der ecclesien. - Het is
eigenlijk eene tautologische samenstelling, immers lijk en gedaen
hebben dezelfde beteekenis, doch naast sodanich vmdt men in
't mnl ook sulcdaen (d. i. solijcdaen en suledanirh, in tongvallen ook 8ulctenich), dat volkomen met du.~chedaen (d. i. duslijkgedaen) te vergelijken is - Nog op andere wijzen werd duslijk
in 't mnl. samengetrokken. Het kon nI. ook tot dulc en duc
worden, welke vormen vooral in geschriften uit Friesland
worden aangetroffen. Zie vier voorbeelden van deze vormen in
het Mnl. Wdb. (1, 331) op a I d u I c. Onderling staan deze
vormen tot elkaar als ons zulk, welk tot eng. such (in ndl. dialecten zuk) , which (ndl. dialecten lwek en lwuk). Ons woord
zulk zou dus ook uit zuslijk (vgl. zus of zoo) kunnen zijn samengetrokken, doch er is geen overwegende reden om dit aan
te nemen.
14
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LIlI.
JOUW.

Nog ééne plaats uit den Warenar, waaraan ik meen eene andere
verklaring te moeten geven, dan tot heden is geschied. Het is
de plaats, waar Lekker en Ritsert spelen met het woord jouw.
Als Lekker, die den pot met goud gevonden heeft, tot laatstgenoemde zegt (vs. 1249):
'K heb ien avontuertjen ehat, dat te bijster nae mijn zin is,

antwoordt Ritselt:
Je hebt len doosjen evonden, denk ik, daer ien juweeltjen, 'k
[mien ien Jouwetjen in is.

waarop Lekker voortgaat:
Ik zegh' er een Jouwetjen teugen, 't is met qualijc ejout.

Volgens de tot heden gegeven verklaring is jouw het bij Kil.
voorkomende znw. jouw, geschreeuw, jubilatus, clamor rusticorum (Plant., Hoogstraten ~~24; Weiland 2, 415; Uitlegk. Wdb.
2, 138), afgeleid van het tusschenwerpsel jouw; bij Kil. io, interjectio jubilantis et irridentis; mhd. jû (Lexf:'r 1, 1483),
jó (1481), jûch (1484); hd. ju (Grimm, Wtb. 4 2 , 2338);
juch (:d344) en jucMe, JucMei, overeenkomende met lat. io (doch
niet daaruit overgenomen). Van dit woord komt aan den eenen
kant het ndl. jouwen, d. i. hoonend lachen (Uitlegk. Wdb. 2,
138), mhd. juwen en juwezen (ook juwezullge, Lexer I, 1492);
vanwaar ndl. uitjouwen, d. i. hoonend uitlachen; aan den anderen kant nhd. jttehen (Grimm, Wtb. 4 l , 2345); ndl. juichen;
mhd. met afleidingsuitgang jûchezen (Lexer 1, 1484; vgl. ags.
ww. op ettan); hd. jauchzen (Grimm, 2269) en juchzen (t. a. p.
2346).
Het schijnt mij toe, dat dit woord in den eersten regel door
Hooft niet kan bedoeld zijn; al behoeven wij in eene woordspeling niet altijd eene fijne geestigheid te vinden, deze komt
mij al te gezocht en zouteloos voor. Bovendien heeft men geen
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vrijheid, om het woord jouw, als znw. gebruikt, op te vatten
in den zin van niemendalletje. Er is eene andere verklaring, die
mij aannemelijker voorkomt In het fri. was in de middeleeuwen een woord jouw, dat de bet. had van lijfgift , en dat
verscheidene malen voorkomt in de Friesclle StadrecMen , uitgeg.
door A. 'l'elting, b.v. blo 42, art 115: Vanden ly:ffghiftinghe,
waar het woord driemalen genoemd wordt; bI. 93, art. 96:
van iouwen ende van liefgheften tot alrehoechste; art. 97: »van
mynre iouwen ende liefgiften" , waar het woord tweemalen
voorkomt; en bI. 177, art. 134. Het woord is één in oorsprong
met ons gevPrl. Zie Richt.hoven op iova, ieva; Epkema 230 op
jou w (ik geef) en ju w ne (gegeven). Kan niet dit woord bedoeld zijn door Ritsert? Het is het eenige Friesche woord niet,
dat in het Amsterdamsche dialect van de 17de eeuw zou zijn
blijven bestaan. Het straks behandelde dusk is vermoedelijk ook
uit het Friesch in het Nederlandsch ingedrongen; van benard is
nog onlangs hetzE'lfde vermoeden uitgesproken door Dr. Kluyver, in een der stellingen achter zijn academisch proefschrift;
de mnl. rechtsterm aft in aftedacl! en aftenstoel is uit het fri.
afkomstig, enz. Bij een nader onderzoek, dat hoogst gewenscht
en nuttig is, zouden waarschijnlijk meer woorden op deze wijze
in onze taal blijken te zijn gekomen. Is deze verklaring juist,
dan zegt Ritsert, nadat Lekker hem van zijn geheim deelgenoot heeft gemaakt, schamper: Gij hebt zeker een doosje
gevonden met een juweeltje, of misRchien met een kapitaaltje,
een aardig sommetje geld Lekker antwoordt dan daarop: ik kan,
als gij mij niet gelooft, u met een jouw (hier hoongelach) beantwoorden, en dan zijn wij, dunkt mij, niet kwaad aan het
jouwen of jouw zeggen. Het komt mii voor, dat het noodzakelijk is, dat de beide woorden jouw twee verschillende beteekenissen hebben, en dat de zin bij mijne verklaring wint. Het blijft
evenwel nog de vraag, of men het recht heeft, het znw. jouw,
dat in 't fri. eene bepaalde beteekenis heeft, nl. die van donatie, in een algemeenel' zin op te vatten. en of met mijlle
verklaring de woorden 'k mien, in vs. 1250, wel tot hun recht
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komen, immers deze sluiten eene her roe pin g van het voorafgaande in.

LIV.

DltECHT.

Zooals bekend is, komt dit woord tweemalen voor in den
Wap. Mart., en wel op de volgende plaatsen:
I, 82:
Alsa dat Bwerc daar leghen vecht
Entle nevel met Rire drecht,
Sone ean Boe (de zon) tIer uren
NIet ghetoghen haar seone lecht.
en Verk. Mart. 82, in den terugslag op deze verzen:
Noch swerc, noch oec des nevels drecht.
In eene Aant. op zijn Wap. Mart., heeft Verwijs, bI 96,
van het woord eene afleiding bedacht, die oppervlakkig beschouwd, zeer waarschijnlijk is. doch desniettemin onjuist.
Toen de Stroph. Gedichten van Verwijs door mij met het Gloss.
voor de pers werden in gereedheid gebracht, kwam er bij mii in dezen
nog geen twiifel op, en heb ik de verklaring van Verwijs zonder aarzelen overgenomen. Thans hen ik echter beter ingelicht,
en deel ik de ware afleiding hier mede. De verwantschap met
draaien is onhoudbaar, evenals met het ohd. znw. dráti; mnd.
drrete. De vocaal van drecht is onmogelijk met die van draaien
overeen te brengen en ook de keelletter is een bezwaar. Doch
indien V. de bet. impetus, d. i. snelheid, vaart, aan deze woorden toegekend, voor het mnl. drecltt had overgenomen, dan zou
hij toevallig de waarheid geraden hebben. Want dreclLt is een
wis!'!elvorm van dreft, en dit van drift, dat niet beter dan door
impetus kun worden weergegeven. Het duidelijkst blijkt de
waarheid van deze afleiding uit eene andere plaats, waar drecht
voorkomt, en waar het ook blijkbaar van driven afgeleid is.
In de Ot,Prijs. Gedenkst. van Racer (6, 78) lezen wij: »Dat nye-
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mant hannep noch vlas roeten en sal bynnen onser drecht van
daer die mole plach te staen hent au die uterste palen." Racer
verklaart drecht als lat,. trajeetvs , doch dit is onjuist, vooreerst
om de beteekenis en ook om het geslacht, daar dit drecht mI.
is. Men vatte dridtt of drecht op in de beteekenis van het mnl.
bedrijf of bedr(lt, dat nog nader in vorm staat aan het hier
behandelde woord d. i. district. Ook drift zelf komt in de bet.
district voor, nl. Mieris 2, 312 a: So waer ons... enich
recht verscijnt ende die dijcgrave ende die gheswoerne niet en
weten ane wien ment houden mach (wien er voor aan te
spreken), daer sal comen die dijcgrave van der drift ende wisen
bi namen ende toenamen. Zie Mnl. Wdb. op bed rijf en
bed rift.
Evenals drecht naast dricl~t, zoo komt ook dreft voor naast
drift, nl. Hadew. 1, 47, 16 (op eene niet zeer duidelijke
plaats, doch dat zijn wij bij zuster Hadewijch wel gewend):
Dat emmer deen moet sijn
Suetecheit ochte smerte ochte beide te male
In dreft voer minnen aenscijn.

De bet. zal hier wel zijn: aandrang, onstuimigheid, hd.
schwung, en de zin deze: dat altijd een van beide, vreugde of
smart, of beide te gelijk, voor (ten opzichte van) de liefde
(ah: men verliefd is) in werking moet zijn, zich levendig moet
doen gevoelen.
Eindelijk vindt men eene bevestiging mijner afleiding in het
feit, dat in 't Mnl., gelijk nog heden in het West- Vlaamsch
(De Bo 266), het znw. dricht voorkomt in de bet. van bewerking t'an bouwland, vooral bestaande in ploegen, zaaien of planten. Vgl mhd trift, weide. Beide woorden komen van drijven, in de bet. jagen, voortdrijven, gelijk ook dreef, eig. ee~
weg waarlangs vee gedret'en worden kan, een weg voor veevervoer. In 't MnI. vindt men het, Cron. van V/aend. (uitg. Bibliophilen) 1. 13: Vele lieden in Vlaenderen , dewelke vele lands
wonnen ende bedeghen zeere rijke, ende waren vry in Vlaende-
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ren, besittende vry al tlandt, dat zy te drichte gewonnen hadden, d. i. bebou1vd, bewerkt.
Een nader onderzoek zou moeten leeren of niet ook de
vele N dl. plaatsnamen op dreeht (Barendrecht, Beerendrecht ,
Duivendrecht, Dordrecht, Katendrecht , Loosdrecht, Moordrecht,
Mijdrecht , Ossendrecht, Sliedrecht, W oensdrecht, Haastrecht (?),
alsmede Drechterland) dit woord dreeht (d. i. drift, misschien
in de bet. weide of bmlwland) bevatten, en niet, zooals men
tot heden algemeen gelooft, een anderen vorm van treeht of
tricht (Utrecht, Maastricht), in welk laatste geval ook de d van
het woord onverklaard blijft.

LV.
DWARS, DWERS.

Evenals thans dwars, was dwers in 't mnl. de gewone vorm
voor het bnw., dat in het got. pvairlls luidt, d. i. toornig,
boos (vgl. ons dwars, van een persoon gezegd); ohd. dWéraeh,
twérh j ags. pveorh, mhd. tWéreh, dwerch, en quereh j hd.
zwereh- in samenstellingen; als zwerchfell, lat. praecordia, e. a.,
en in uberzwereh, overdwars. Zie Kluge 391. Doch de vorm
van deze woorden komt niet volkomen met dien van dwars overeen, want dit woord heeft zijn keelletter op het einde afgeworpen, en staat daarin gelijk met ohel. mhd. twer j onr. pvërr j
mhd. en hd. quer, eng queer. Dezelfde afwerping van de keelletter vindt men ook in ndl. door, hd. durch, eng. tltrough, got.
pairh , ags. purh; in mnl no voor noch j 110 voor lwoch, in
lwovaardij, mnl. lwmoet (doch vgl. Franck, Gramm. § 114, 3
Aanm.).
Ook het mnd. kent eene reeks samenstellingen met dwer-, als
dwerlwlt, dwerlant, dwernát, dwertûn, d1verwint (Lübben 1,
614 vlgg.). Met het oog op deze vormen is de vraag natuurlijk, hoe het komt, dat ons woord dwars luidt, en niet dwar ,
mnl. dwer8 en niet dwer, en of dit bij ons de oudste vorm is
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geweest. Vooreerst doe ik opmerken, dat ook in andere talen
de vorm met s voorkomt; nl. mnd. dwers, dwars, dwass naast
dwer (Lübben 1, 613) j de. zw. tvrers j mnd. dwersnacht naast
dwernacht; zoo ook dwerh11s (in dwerstrate is het niet uit te
maken); en dat men in andere talen weder een anderen afwijkenden vorm vindt, nl. de. tt'rert, zw. tvart, onr. Jn'ert; eng.
thwart (E. Müller 2, 548). In beide gevallen is het woord van
adverbium bnw. geworden; de t is de uitgang van het onz.
adj. in den 4den , de s die van het onz. adj. in den 2den nv., vgl.
ags. }>wyres, mhd. twërhes en twëres, die bijw. zijn. Wat den
vorm zonder s betreft, die is in het mnl. slechts in ééne samenstelling, eene zeer kostbare dus, bewaard. Bij Mieris 2,
247a lezen wij in eene oorkonde van 1370 tweemalen het
woord dwerree, dwarree, in den volgenden samenhang: »Voert
moghen si die dwarree ende waterkeringhe ghebruken ende besighen tot horen wille ende meesten oerbaer;" en »Die van
Scoenouwen moghen mit eenre dwersweteringhe daer in comen
tusschen der dwerree ende den husen."
Dwerree beteekent dwarssloot , in het mnl. ook dwersgreppe
genaamd. Ree is in de bet. sloot, greppel nog heden in het
West-Vlaamsch in gebruik, Zie De Bo 920. Het woord komt
van fr. raie, ofr. ,'aie, mlat. riga (Scheler 379), en is beter bekend in den vorm reie, rei, nog heden te Brugge de algemeene
benaming voor de stadsgrachten. Kil. heeft re y e, ru y e ,
aquaeductus, rivus I profluens, et fossa publica; z. aId. en vgl.
De Bo 926 op reie.
Ten slotte wijs ik op eene afleiding van dwar, die in onze
taal voortleeft, nl. het ww. dwarren, thans verouderd (De Jager, Freq. 1, 105; 2, 1173); mhd twerhen, twergen, twirhen;
hd. queren, eng. to thwart; oeng. thwerten (E. Müller 2, 541);
mnl. queren (naast dwersen) , doch nog heden overbekend uit
het freq. dwarrelen, dwerrelen De Jager (Freq 1, 104; vgl.
106) zegt: »Dtoarrelen, dwerrelen, zijn voor warrelen, werrelen,
met de d voorop, van warren, werren." Het zal raadzaam zijn
aan deze afleiding »met de d voorop" niet te gelooven; de door

216
mij gegevene is volstrekt niet in strijd met de tegenwoordige
beteekenis, verklaart beter den vorm, en vindt een steun in
het mnd. dwerwind, d. i. zijwind en wervelwwd, turbo, ons
dwarrelwind; zie Lübben 1, 615, waar men ook in eene aanhaling de uitdr. en dwere wint opgeteekend vindt.

LVT.

HALVERWEGEN.

Eene der wijzigingen, welke door de Nieuwe Spelling zijn ingevoerd, waarmede ik steeds het minst vrede gehad heb, is de
verandering van halverwege in halverwegen. Het meervoudsbegrip , dat door deze spelling in het woord gelegd wordt, scheen
mij met den aard van het woord onvereenigbaar, en ik kon
mij niet begrijpen, dat, terwijl men zoo angstvallig de n, het
meervoudsbegrip , uit het woord behalven verwijderde. hoewel het
daar van de oudste tijden af in gelegen had, men omgekeerd
dat begrip. voor het uiterlijk aUhans, verbond met een woord,
dat het meervoudsbegrip naar mijne meeuing buitensloot. De
»Grondbeginselen der Ned. Spelling" geven geen reden op van
deze verandering. doch dit was zeker naar de meening der redactie
ook onnoodig, daar er alleen eene graphische verandering werd ingevoerd. Zoo meende men aUhans, te oordeelen naar de woorden van § 155, 5: »Aaneengeschreven worden uitdrukkingen,
bestaande uit een adj in den sterken genitief op -er, gevolgd
van een subst. in oneigenlijken zin genomen, als allerwegen,
halt'erwegen (verschillend van halfweg), gewapenderhand enz."
Hiermt blijkt, dat men in de vroegere spelling halverwege ook een
2den nv. mv. zag, en de juistheid daarvan meen ik te moeten betwijfelen. Voorbeelden van de spelling van het woord in de middeleeuwen kan ik niet bijbrengen, ook is het niet zeker dat het in
dezen vorm in 't nml. voorkwam; wel vindt men den juisten vorm
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ten halven we.qne (MLoep 111,2579; mhd. ze halbem wege), doch ik
houd mij overtnigd, dat men in 't mnl., als de vorm voorkwam, ook
de spelling haltlerwegen gekend heeft" maar daarom behoeft men
er nog geen 2den nv. mv. in te hebben gezien. In de 17de
eeuw spelde men halverwege; zoo b.v. Cluyswerck 285: »Noch
gaet die danck maer halver weghe ," doch men weet. dat onze
verbuiging van de middeleeuwen af bezig is geweest in de
war te raken en de spelling alleen bewijst dus niets.
Doch indien nu halverwegen niet is een 2de nv. mv., wat is
het dan? Het is de 2de of 3de nv. enkv., adverbiaal gebruikt,
van een vr. znv. wege, dat naast weg heeft bestaan, en de uitdr.
verschilt dus slechts in vorm van halfweg, hd. ha.lbweg, dat een
adverbiale Me nv. is. De uitdrukking had ook (en heeft misschien
oorspronkeliik zoo geluid) te ltalver weghen (zie boven) kunnen
luiden, gelijk men b.v. ook vindt te halven woorde, te halver
spraken (Parth 8221; Troyen 3129). Daarnaast bestaat in het hd.
ook een adverbiale acc. halbwege uit halbe wege, dat in het W oordenb. van Grimm (4 2 , 219) als mv. verklaard wordt:»nurdasz
das pluralische halbwege aus dem gesichtspuncte zweier personen,
(gefaszt ist), die sich in der mitte begegnen. von denen also jede
einen weg macht." Deze verklaring komt mii te gekunsteld
voor, en ik zie er liever in een acc. vrouw. , adverbiaal gebruikt,
te eer daar ook in het mhd. het vr. znw. wege bestaan heeft.
Zie Lexer 3. 720: ÛZ der w8ge faren, waarbij hij aanteekent :
:.ein scheinbares stf. w~qe (in deze uitdr.) ist wol aus ûzer wege
zu erklären " Dat dit niet noodig is, blijk"t uit de vergelijking
met het mnl. Hoe dit vr. znw ontstaan is, doet in dezen niets
ter zake: het is ongetwijfeld ontstaan door verkeerde analogie,
d. i. bij vergissing, doch het feit staat vast, dat het bestaat,
in 't mhd. zoowel als in het mnl. In dit licht beschouwd, wordt
de tegenwoordige spelling halt'('rweqen, welke verkeerd zou zijn
als men aan een 2den nv. mv. dacht, in eer hersteld.
Voorbeelden van het vrouwelijke znw. wege (st. of zw. verbogen; daarom zijn halverwege en I,alverwegen beide te verdedigen) vindt men;
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Limb.

II, 590:
Segtmi,
Es die stad alomme beleghen ,
Ende oec in welker weghen
Wiere selen comen inne?

d. i. langs welken weg, op welke wijze.
Rose 1605 var.:
Dat ickene (den knop) gerne hadde gecregen,
Haddic gedorren in eeniger wegen;

1135:
Menegen riddre . . . . . . . . . . .
Die hi met fortsen vorde sire wegen,

d. i. zijns weegs; mnl. siere straten, siere verde. Of heeft men
hier een mv. aan te nemen? R. v. Utr. 2, 18: Dirc B noch te
nyemant van sire weghe.
Zonder twijfel is het gebruik van dit vr. woord toe te
schrijven aan het voorbeeld van vr. woorden, welke in verschillende uitdrukkingen met wech gelijke beteekenis hebben,
b. v. strate, verde, wise, en van uitdrukkingen, waarin een 2de
nv. vr. van wegen afhing, b. v. van der heerliclteit weyen (R.
v. Utr. 2, 19), gelijk b. v. door dezelfde oorzaak bij ons de
uitdr om der wille van ontstaan is uit om den tville mn; maar
het feit staat vast, dat er een vr. znw. wege geweest is, en
de gevolgtrekking ligt voor de hand, dat in onze uitdr. halverwege of halverwegen een spoor van dit woord is bewaard gebleven. In 't mnl. bestond het nog in eene andere uitdrukking (tenzij men hier aan een meervoud moet denken), nl. in
onderwegen , ons onderweg; vgl. hd unterweg.~; mnd. underwege
en underwegen (Lübben 5, 39). Het mhd. had als wij unter
wegen (Lexer 3, 720 op w ë c).
Zie b.v. Merl. 16600:
Onderwegen • . . .
Vondensi den coninc Gwmebante.
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Sp. nlG, 16, 149:
Onder weghen au hare quam

Een vos.

Lorr. I, 1125:
Dus voeren Garijn ende Ritsart
tAken waert sere beswaert.
Onderwegen vernamen si enz.

Lanc. II, 37444:
Onderwegen vragede hi daer naer
Wat si ende haer snster hadden gaens.

Op het punt van het grammatisch geslacht kunnen nog vele
ontdekkingen worden gedaan: men is daarop betrekkelijk slechts
korten tijd opmerkzaam geweest en toch is het eene zaak
van groot belang, die bij de vraag omtrent de identiteit van
twee woorden niet uit het oog moet worden verloren. Zou men
b.v. niet in verzoeking komen, het got. libains voor identiek
te verklaren met ons znw. leven, wanneer men over het hoofd
zag, dat het got. libains vr., ons znw. leven daarentegen
onzijdig is? Wat wij straks bij wege opmerkten, vinden
wij ook bij andere woorden, nl. een vrouwelijken bijvorm van
een mannelijk woord; daaruit kunnen allerlei schijnbare afwijkingen worden verklaard. Zoo moet b. v. naast het mnl.
mond een vr. vorm bestaan hebben, waaruit verklaard worden
kan het mnl. uut ere mont (Ferg. 1063 en 2941) en het 17 deeeuwsche wel ter mond (War. 674). Werkelijk vinden wij b. v.
in 't mnl. een vr. znw. gloede naast gloet (Wap. Mart. I, 168);
spoede naast spoet (Bloeml. 3, 11. 108); bode, d. i. tijdin{J, bericht,
naast bot (zie Mnl. Wdb. 1, 1327); bouwe naast bouw; boute
naast bout (Mnl. Wdb. 1, 1400 vlg.) en ik houd mij overtuigd,
dat men, indien men in deze richting gaat onderzoeken, de
oplossing vinden zal van allerlei raadsels, misschien ook van
de uitdr. vlug ter been, terloops, ter oore, uiter oogen, enz.
Nog op één punt, het gramm. geslacht betreffende, vestig
ik bij deze gelegenheid de aandacht, nI. op het bestaan van
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epicoena, d. z. woorden, die één grammatisch geslacht hebben
voor personen van verschillpnd natuurlijk geslacht, en dus dezulke, die het mI. geslacht gebruiken voor een vr. persoon.
Bij diernamen is ons dit verschijnRel uit het Latijn genoeg
bekend, doch het mnl. strekt dit ook uit tot bezielde wezens.
Voorbeelden vindt men Theoph. 1525: Dat hi den alrewertste bode ende den beRten vele voer Gode van den hemele ontfinc, ende (d. i. die, nl. Maria) hem boedscapte dese dinc;
MLoep I, 767: lc heb minen boel gesien; 0 Vl. Lied. e. G.
55, 8: Ic weinsche hem heyl op elcken dach, die sin en boele
hout stede ende trouwe; Sp. 1II6, 38, 65: Datter doot ware
der suster ene ... ; soe bat datmen hare brochte den doden;
Rijmb. 23214: Doe begreep hi (Simon) sinen gast (Maria Magdalena); Lorr. II, 1978: Daer si (Iielene) harer joncferen vant,
die so sliep herde vaste ende luttel wiste vap desen gaste.

LVII.

FNUIKEN.

Dit woord, waarvan mij tot VOOl" korten tijd de afleiding
onbekend was, wordt door ons slechts in tig opvatting gebruikt, nl. in die van iemands macht knotten, hem aan zich
onderwerpen; of met de obj. trots, macht en dgl verbonden,
een einde maken aan. De eigenlijke, thans verouderde, opvatting
was een vogel de slagpennen uittrekken, te vergelijken Dlet kortwieken, welk woord dezelfde fig. opvatting heeft als fnuiken;
als derde kan daarnaast gesteld worden iemand vleugelen, d. i.
hem de handen binden, hem knevelen; vgl. hd. flügeln, d. i een
vogel vleugellam maken (Grimm. Wtb. 3, 1844, en De Jager
Schijnb. Freq. 136 vlg.). Van de eigenlijke beteekenis heeft het
mnl. (zoover mij bekend is) één voorbeeld, en wel Van Vrouwen
e. v. Minne VII, 23:
Die pluumgrave wil sijn swaenknken
Gaen torten • merken ende fnuken.
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De letterverbinding fn is zeldzaam in het germaansch, althans in sommige talen, doch in de vroegere niet zoo zeldzaam als tegenwoordig. Grlmm heeft in zijn Woordenboek
(4, 1863) uit de verschillende germ. talen de voorbeelden
bijeengebracht van deze letterverbinding , die in 't Gr. door de
verbinding 7r1l rijk vertegenwoordigd is, doch in 't Lat. in het
geheel niet vOOl'komt Zie het merkwaardige artikel t. a p. In de
algemeene ndl taal bestaan nog slechts twee woorden met (n-, nl.
fniezen (Kluge op niesen) en fnuiken. Doch er zijn er meer geweest.
In 't mnl. kent men nog fnase of vnase of fnazel (De Jager, Freq.
1, 118) d. i. rafel, vezel, ags. fnad, vezel of zoom, zw. fnas, huls
(in het mnl. ook (en gewoonlijk' vase of vese; hd. fase en mhd.
vase; ags. fas, ohd. fasa en faso, verwant met vezel, hd.
faser, waaruit dus de n uitgestooten is; vgl. purren voor pfnurren, p!oser voor pfnoser; pfui voor pfnui (Grimm t. a p.). In
dialecten leven zeker nog meer woorden met fn-, gelijk Grimm
te recht veronderstelt uit het Zwitsersch en het Beiersch noemt
hij er verscheidene Uit onze dialecten zijn mij bekend fnasen,
fnezen, ajlnezen; ook fazelen en vezelen (De Jager, Freq. 1, 118),
d. i. rafelen; het Urksche fnadderig, week, geleiachtig (T. en
Lettb. 6, 33), het N oord-Hollandsche fnuisteren, fluisteren
(Bouman 29), en het woord fneek in het platte dialect van Amsterdam en omstreken, d. i. knuist, klauw, klavier (b. v.: hou je
fneken thuis, (in Noord-Holland flellk (Bouman 27) van de
klauwen van eene kat), altemaal, evenals vlerk, platte benamingen voor hand. Vgl. nog fri. fnuwckjen (Epkema I2:J), d. i. fnuiken, kortwieken; fr. fnoskjen, knauwen, knabbelen I); oostfri.
fnûken en fnûke, fnûk (slag, stoot; KooIman 1, 527, die het
Gr. 7r1l',),~JII vergelijkt); fnuggen (frmkken) , hakken, snijden
(t. a. p. 526, waar men ook andere germ. woorden met fnvermeld vindt); onr fJuka (st. ww.; praet. fauk, het germ.
stam ww. , waarvan het znw. komt I dat het zw. ww. fnuiken
heeft opgeleverd), door den wind voortgedreven worden, b. v.
1) Volgens schnfteliJke mededeeling van den Heer L Leopold
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van sneeuw, asch enz. (Möbius 104); ennoordfri. bij Outzen : »fniese,
niezen (in Noord·Holland fniesten (Bouman 28); oeng. fneosen
(Strattman 176 j vgl. oeng. fnasten, 175 j Halliw 366 j KooIman 1, 527); fniestre, wenn man in ein leichtsinniges und
muthwilliges lachen ausbrechen, und es doch gerne verhalten
will j zuiddeensch flünstre, fnister~q, leichtsinnig, muthwillig;
fnuwkje, ausduften, verstieben , oder vom winde getrieben werden,
wie staub, spreu etc., s. lhre Jnyka. - daher fnyge, jn0f!, fnug
an der gränze bei Jütland j z. b. von schnee". Dit laatste woord
fnuwkje, het onr. fjuka, en een der genoemde dialectische woorden
uit onze eigene taal brengen ons op den weg, om den oorsprong
van fnuiken te vinden Uit de bet. de slagpennen uitrukken of wel
kortwieken kunnen wij met eenige zekerheid besluiten, dat fnui
ken moet zijn een denominatief, en wel afgeleid van een znw.,
dat de bet. vlerk, vleugel, slagpen heeft. De bet. van het ww. kan
zich op twee wijzen uit een naamwoord ontwikkelen: zij kan Of
eene privatieve worden, en dan bet het ww. ontdoen of berooven
van datgene, wat de stam uitdrukt; vgl. wieden, ragen, schillen, pellen, bolsteren, stoffen, doppen, gallen, spenen, schuimen,
scllUbben, enz. Deze bet. heeft 0 n s fnuiken, evenals vleugelen.
Of de bet. kan zijn gebruiken datgene wat de stam uitdrukt,
en dan moet fnuiken de bet. aannemen van vliegen, fladderen,
juist de beteekenis, die wij zagen dat het onr. st ww. fj..tka
en het N oordfricsche fnuiken bij Outzen heeft, en juist de beteekenis, die het mnl. ww. heeft, dat éénmaal in den Ale~.
voorkomt, en dat met fnuiken identisch is, nl. vlieken. Zie I,
1100. Evenals bij Outzen en in 't onr. van asch, sneeuw, stof,
stroo enz., zoo wordt daar het woord van rook gebruikt, in de
bet. van door den wind her en derwaarts bewogen worden, op
de vleugelen van den wind worden voortgedreven De door Franck
(blo 403, waar ook o. a. vlok in sneeuwvlok genoemd wordt)
te recht aangenomen vorm en beteekenis ontvangen door het
boven gezegde eene verrassende bevestiging.
Wat nu de vormen vlieken en fnuiken betreft, men merke
op, dat de liquida na de f zeer licht verandering ondergaat
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en dat fn gemakkelijk ft worden kan, daar het minder moeite
vergt van de spraakwerktuigen. Welke van de beide vormen
fn of ft in een bepaald geval ouder is, doet hier niet ter zake
en is niet vooruit te bepalen; in het N.-Holl. vinden wij fnuisteren naast Holl. fluisteren, en omgekeerd fleek naast Holl. fneek;
vgl. zuiddeensch jlunstre naast fnisterig; het is voor ons doel voldoende, dat zij naast elkander voorkomen. Thans hebben wij
het recht gekregen het mnl vleke of vlieke, mhd. fleke, flike,
d. i. pijl (zie voorb. bij Franck, t. a. p.) voor identisch te verklaren met het in het holl. dialect bewaarde woord fneek,
Noord-Hollandsch fteek (vanwaar weder een nieuw ww. fleken,
d. i. zijn ftelcen of nagels gebruiken, krabben, Bouman 27). De
beteekenis van pijl ontwikkelt zich uit die van veder, vlerk,
vleugel even geleidelijk, als aan den anderen kant, een woord,
dat vlerk beteekent , de beteekenis hand kan aannemen. Het
woord vlerk zelf wordt evenzoo in platte taal voor hand gebruikt. Ook Kil kent het woord vleke, en wel in de bet. vlinder,
ook al weer dUR genoemd naar de fladderende beweging. Van
dit znw. fneke of vleke, uil. mnl. vlielce of fnieke, waarvan een
holl. bijvorm fnuilce kan bestaan hebben (vgl. in verschill. dialecten huiden, hieden, heden; duister (diester) en deester (D. Lucid.
3314, rijmende op preestm', waaruit men tot een vorm diester:
priester besluiten mag). komt het ww. fnuiken, waarvan vorm
en beteekenis beide dool' mijn betoog volkomen worden verklaard.
Zou niet, zoo vraag ik ten slotte, het fr. flèche uit het
germ. (mnl.) fleke ontleend zijn, en wij dit in den vorm flits
hebben teruggekregen? Deze gang van zaken komt mij ook
om de ts, die in vele woorden een bew ijs is van Franschen
oorsprong (vgl. rots, koets, fatsoen, rantsoen, kaatsen, e. a.)
aannemelijker voor dan de tegenovergestelde, dIe tot heden
de algemeen aangenomene is.
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LVIII.
EEN

als bijwoord.

De dichter van den Moriaen verdedigt vs. 2261 Walewein,
die voor eene overmacht heeft moeten bukken, doordat men hem
zyne wapenen ontstolen had, met de volgende woorden:
Dus moeste Walewem gaen onder,
Ende dat en donct mi geen wonder:
En es oec so starc man geen
Onder gode nem ber een,
Men mochten dicwile met scampe
Verwinnen wel, ende bi campe.
De vierde regel, die op het eerste gezicht niet duidelijk is,
wordt door Franck in zijne beoordeeling van den Moriaen (in
Anz. fur Deutsches Alterthum VII) gebrandmerkt als »sehr
nichtssagend": hij vermoedt eene fout, en zou willen lezen:
»hondert gaden ember een," indien hij voorbeelden van mnl.
gaden in den zin van evenaren, opwegen tegen kende. Doch nog
daargelaten, dat gaden deze bet. niet heeft (wèl als intr. liie
van paren met, of komen bij, eene bet. die dus (dit moet erkend
worden) zeer na grenst aan de door F. verlangde), zoo is bovendien elke verandering overbodig, want de tekst is in orde. Het
telwoord een komt nl. in het mnI. ook als bijwoord voor, in
den zin van eens. Zoo in' de eerste plaats in de uitdr. een voor
al, vgl. hd. ein für al/emal en eins fur allemal. Eins in deze
uitdr. kan de gewone vorm van het onz. van ein zijn, en behoeft dus niet met ons bijwoord eens identisch te wezen. Zoo
b. v. Etst. v. Drenthe 29: Dat Roeloff mach dat geIt nemen
een voer al, weIl dat he will; Brab. Y VII, 3029: Denwelken die coninc een voor al .. met sijns selfs monde beval.
Zoo ook in de uitdr. e mme ree n, d. i. altijd (eig. altijd
eens) en ne mme ree n, die nooit (eig. nooit eens; vgl. nJl.
uitdr. als: »hij zal nooit eens iets goedkeuren"). De regel uit
Mor. beteekent dus: »er is nooit in der eeuwigheid (eene versterking van nemmer dus) onder den hemel (op aarde) iemand,
die no 0 i t zou kunnen overwonnen worden" Voorbeelden van

225
de uitdr. emmer een vindt men Limb. lIl, 90: Ic bestane in
stride of in campe emmer een (d. i. vast en zeker, in elk get'al)
soe dat deen van ons tween emmer sal loves lyen j en (in tmesi,
d. i. van elkaar gescheiden door andere woorden) Amand II,
1485: 80 datter somighe tote hem quamen ende argumente
ieghen hem namen, maer emmer bleef hi een te boven, d. i.
steeds, zonder uitzondering, altijd door bleef hij de baas.

LIX.

WAN, WAEN, WANE.

Een mnl. bijwoord, waarop het eerst door Dr. J. W. Muller
in de stellingen achter zijn academisch proefschrift 1) de aandacht gevestigd is. Het heeft de beteekenis van welaan, waarom
niet, komaan, lat. quidni, en komt voor Aiol-fr. 483:
WIe is it u vergaen te nacht?
Hebdl iet goeder Visce bracht?
Wan, laetti belpen u dar af?

d. i. waarom laat gij u niet helpen, om u van uwe vracht te
ontdoen? Uit de Aant. t. a. p. blijkt, dat ik bij de uitgave der
fragmenten de plaats nog niet goed verstond Het fr. heeft »car
Ie nous delivres ," een soortgelijk woord, van lat. quare.
Rein. 11, 1216:
Wane, Ti beert, ghi en waert nie blode!
Wane (van waar) mach u eomen desen wane?

6410:
Waen, Reinaert, fel quaet eoekön;
Niemen en ean hem hoeden voor di.

ROBe 2497:
Ay Bonne, wane (var. twine) haesti uwen opgane
Ende jaget en wech dien nacht lane I
1) De oudere en de jongere bewerking van den Reinaert, 1884

15
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Brugman 1, 224: Sy waren ondancbaer ende spraeken: Wan,
boe suet is dit broet! ons walget van deser sueter lacker spisen !
Proza-Rein. 13 v.: Wane. vuyle druyt Lantfert!; 22 v.: Waen
oem, onsalich man, wat wildi doen! 53 v.: Waen u, Reinaert,
waertoe bistu goet, dattu niet lesen of scriven en conste; vgl.
Rein. II, 4048. Men ziet uit deze proza-voorbeelden, dat de
bet. nadert tot die van 0 wee I, ach I, mnl. 0 wi I
Het woord is synoniem met mnl. 'Wattan, en zal dus wel een
soortgelijken oorsprong hebben, en eelle samentrekking zijn van
'Wat en net ontkennende en. Wat in de bet. 'Waarom is nog
heden bekend.
LX.

VELTH.

IV, 48, 31.

In hetzelfde hoofdstuk van Velthem, waarin ik vroeger het
woord persmere verbeterd heb in presentere (T. en Letterb. 6,
302), is nog een andere fout. Vs. 10 ald. lezen wy:
Dat RmlBse ende sine hede
Die Flansoyse daden ftsieren
Ende gingen daer sel ve logieren.

Le Long teekent bij fisieren aan: »verhuysen, vertrecken,"
en wat den zin betreft, is dit niet geheel onjuist, doch door
deze Àant. zou tevens het woord fisieren worden gewaarmerkt.
Oudemans , wien niet licht eene verklaring, ook van Le Long, al
is zij ook nog zoo verkeerd, onwaarschijnlijk of ongerijmd voorkomt, neemt deze aanteekening »met huid en haar" over, en zoo
prijkt dan ook fisieren in zijne Bijdrage. Doch het woord heeft
nooit bestaan, en heeft zijne geboorte slechts te danken aan de
blindheid of onkunde van een afschrijver. Er moet staan sisieren of sissieren , meer gewoon cessieren van lat. cessare , intens.
v_an cedere , dus 'Wijken, de 'Wijk nemen. Het woord is daarom
eene aan winst, omdat het het eenige voorbeeld is van d e z e beteekenis: de bet. ophouden, fr. cesser , is daarentegen in 't mnl.
zeer gewoon.
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LXI.
FRAAl.

Van dit zoo gewone woord is de ware oorsprong nog niet
zoo heel lang bekend. Men meende nl. vroeger, dat het woord
identisch was met fr. vral l ), daartoe verleid èn door de schrijfwijze vray, èn door den versregel van Boileau, Art. Poét. 1:
»Rien n'est beau que Ie vrai, Ie vrai seul est aimable." Doch de
etymologie laat zich niet in met schoone versregels, en de heteekenissen van (ray zijn met die van fr. vrai niet te rijmen Het fr.
woord vrai komt in 't mnl. wel voor, zelfs zeer dikwijls, en wordt
ook wel als Iray geschreven, doch deze feiten manen zooveel
te meer tot omzichtigheid aan, omdat men duidelijk bemerkt,
dat de beide woorden reeds in 't mnl. met elkaar werden verfr. vrai, d. i. waar, oprecht,
ward. Het bnw. vray (Iray)
waarheidlievend, betrouwbaar, vindt men o. a. Eleg. 1: Vraye
ystorie ende al waer maghic u tellen; Lsp. 11, 36, 1447: So

=

sal op aertrike comen.. die hoghe vraye Gods zone; IV Prol.
36: Also wijt bescreven vinden in vraeyen boeken j IV, 7,

44: Die orconde sullen gheven van den wondren die hi doet,
datti sijn vraye ende goet; Troyen 5472: Die spiegel was niet
loes, mer al den lieden vrai altoos (var. scoen!); Sp. I!', 36,
36: Met Iraeyer herten (lat. e:JJ puro corde); Nat. Bl. VI, 658:
Kere dijn herte in Orient, daer die fraie sonne riset (d. i. de
echte, de ware zon, nl. Christus); lIl, 3658: In Dietsce also
ghedicht van mi, so ict frayste vant int Latijn (zoo vindt
men ook dwaerste. lat. verissima, gebruikt); 111, 2976: Dit
(Christus) was die fraye (de ware, de echte) pellicaen; II, 1447:
Also als die glose seghet, die in de fraye bible leghet j I, 147:
Die fraye woert, diemen van Jheronimus hoert j XIII, 73: Dat
nes dat fraye (electrum) niet; zoo ook 74 en 80; XJI, 164:
Dus proeft men of hi vrai (echt) es. Zie nog VI, 760 (t. fraie;
var. vray) j IX, 150, enz. j Sp. 17, 56, 118: Ay I hoe vray
1) Ik zelf heb nog TrOf/en, va 5473 ABnt deze meening voorgestaan.
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die kerstine sijn (var. fray)! Zoo ook het bijw. frailike, b.v. Limb.
&rm. 205 b: So behort u in Gode so frailic (oprecht) te levene,
dat mi (men) ure ouder seden nit meer in u gewar en werde.
Eene andere etymologie van fraai was deze, dat het woord
identisch zou ziju met eng. fair; ags. fmgr, fmger; got. fagr8;
onr. fagr; ohd. fagar; osa. fager; zw. de. fager; de. faver, feier
(E. Müller 1, 408), doch vooreerst stemmen de vocalen niet
overeen, en in de tweede plaats zou fraai dan eene metathesis
moeten zijn van een vorm, die nergens is aan te wijzen.
De oorsprong van fraai is ergens anders te zoeken, en terloops is de ware afleiding reeds medegedeeld door Kern in een
opstel in den 1'. en Letterb. 6, 205, waar hij uit eene oude
Nederduitsche geloofsbelijdenis het woord frá , vroolijk, aanhaalt,
en dan aldus voortgaat: »Om onbekende redenen, is de á in
dit woord doorgedrongen tot dialecten, die anders in den regel 00 hebben, zooals 't Saksisch van den Heliant in fráh, en
't Nederlandsch in fraai." Fraai is nl. een door dialectischen 1)
invloed ontstane vorm voor vroo in vroo-lijk j mnl. vro; hd. frolt j
mhd. vro (vrowe8, vrouwe8); onr. frárj ohd. fra (fráwer). De
á staat gelgk met de á, die wij zoo vaak in Geldersche oorkonden voor 0 aantreffen, en waarvan ik eene reeks voorbeelden uit het Hs. van Maerlant's 1'royen heb bijeengebracht op
bI. 38 vlg. mijner uitgave. Dat dit werkelijk zoo is, bewijst de
mnl. bijvorm froy, dien wij in het Hollandsche dialect van
Hildegaersberch aantreffen, nl. 243, 53: Die Paesschen quam,
tfolc wert moy; een yghelyc die maecte hem froy, d. i.
truk zijn paa8chbeste pak aan; en 98, 73: In hem selven soe
wert hi soe froy (d. i. pedant, met zich zelven ingenomen), dat
hem nyemant en dunct so moy van gherechter behaghelheden.
De i of j van fraai of froy dient om de oorspronkel~ke slotconsonant van den stam weer te geven, nl. w, waarvoor in
1) hor den lllvloed van dialekten op de algemeene taal vgl. men b. v duale naast
d148ck, verdedl!Jen voor verdadl!Jen, ongeveer naast gevaar, waard, woord en woerd;
zwaard, zlOoord en zwoerd ('1'. en kUb. 5, 203 vlgg.), moot uit maat, aekaat8(voor
schoota van sckleten P), enz.
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andere germ. dialecten de h dient. Over dit verschijnsel, nl.
het voorkomen van j. h en wals slotconsonanten van één
oorspronkelijken stam, heeft reeds Grimm in zijne Gramll1ati~a
gl'handeld. Vgl. ook hd. fruh, mU vrop-.q, met ohJ. fruoji;
mhd. vrueje; eng. cow, met ndl Kopip-n; Je vormen oog f!J en
auwe, die door water omspoeld land, eiland beteekenen ; knauwen en knagen; enz. Ook vroilijc (vroylijc) komt voor ons vroolijk voor, b. v. Sp. lIP, 16, 9; e. e.
Grimm heeft in zijn Woordenboek (41 , 222) dezen samenhang
reeds vermoed. »Warum", zoo vraagt hij op froh, »sollefroh
nicht auch an fraai (formosus) reichen?" En dat hij juist giste,
kan bewezen worden uit de beteekenissen van fraai zelf, alsmede
uit afleidingen van het woord, waarin de bet. vroolijk duidelijk op
den voorgrond treedt. Indien deze bewijzen als deugdelijk worden erkend, dan zal het artikel van Kluge, die op froh zegt
»dem Ndl. und Engl. fehlt ein entsprechendes wort (ook vroolijk en mnl. vro vergeet hij!) ," gewijzigd dienen te worden. De
eerste bet. van fraai in 't mnl. is het gevoel van iemand, die
levendig, levenslustig, flink, opgewekt is ten gevolge van het besef van lichamelijke kracht; het wordt ook gezegd van iemand,
die in het volle bezit is zijner lichamelijke en geestelijke vermogens, en kan daardoor ook den zin aannemen van uitgelaten, dartel, min of meer overmoedig, lat. petulans, hd. keek
(één met ons kwik, d. i. levendi,g). Daaruit ontwikkelt zich
weder de bet. van zelfbehagen hebbende I met zich zelven ingenomen, pedant, fatterig, pronkerig, zich opschikkende. Langzamerhand heeft zich deze min of meer ongunstige opvatting weder
veredeld tot schoon, prachtig, netjes, gezegd ook (en dit was boven
niet het geval) van zak en, nl. van al wat het oog aangenaam
aandoet; Kil. vertaalt het door bellus, scitus I comptus, lepidus,
venustus, pulcher,

elegan.~,

lautus.

Woorden kuunen, als menschen, een goeden of slechten weg
opgaan, zij kunnen zich veredelen als b.v. aarzelen (Ndl. Wdb.),
houden van (Segh. Gloss.), mooi (dat in 't mnl. eene soortgelijke ongunstige bet. had als jra'li; mogaert en jrJ.egaert beid",
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beteekenen bij Kil. fat (ostentator , homo lautus, bullatus), en moy
en fray komen ook verbonden voor; b.v. N. Doct. 1001: Die
jonghe knechte.. maken hem moyende fray .. , ende legghen
Een slechhen (den vrouwen) laghen in kerken, in weghen
ten weg zijn opgegaan b. v slecht zelf, boos J snood, enz. Dat
één woord zich ook naar beide richtingen bewegen kan, bewijst
een sterk voorbeeld als eng. queen, koningin, en quean, meretrix, beide identisch met got. qens. Uit een met talrijke
voorbeelden gestaafd hoofdstuk uit de Geschiedenis der woordbeteekenis, of functionslehre, welke nog geschreven moet worden,
zouden wij in dit opzicht nog allerlei nieuws leeren en verrassende uitkomsten zien.
Thans volgen eenige voorbeelden van de verschillende beteekenissen van het mnl. fraai.
1. Levenslustig, opgewekt, levendig, frisch, jeugdig, nu en dan
met een afkeurend tintje, waardoor de bet. nadert tot die van
dartel, wellustig. Vgl. onr. frár, snel, vlug, flink; en voor
den overgang der beteekenis hd. lustig; en~. frolic1c, ndl. geil.
Vooreerst merken wij op de uit dr. fr a e yen d e ges 0 n t (Exc.
Cron. 245 d; ZVl. Bijdr. 5, 229; Kil.), d. i. frisch en gezond.
Zie verder Vergi 291: Hoe mochti sijn soe fray van sinne,
ghine droeghet int herte minne?; Boerden IIT, 145: Al sidi
out ende tay, ghi selt noch wesen herde fray; Ned. Kluchtsp.D
109, 22' Hy en wil niet sterven, hy es van ghesonthede
noch veel te fray; 94, 60: Ghy zouter u toe voughen met
leden fray om te vulcommene Venus' labuerj Limb. XI, 310:
Den coninc van Moriane, die van hude was al say, nochtan
was hi int herte fray. - Van planten, fNsck, synon. van
groen, b. v. Lorr. II, 582: Elc spere... scoet gelijct in enen
woude vray ende groene hadde gestaen. - Met eene bep. met

'».

1) Door deze opmrrkmg wordt ook de alleidmg van mooi nog duidelijker. Het
komt van den stam van mogen, doch bet niet .wat men gaarne maJ ," maar werd
allereerst gebruikt van per S 0 n enen beteekent eig .hÜ die gevoelt dat hU mag,
d 1 /ean, /eraaht beztt", dil' vol zelfg800el, dartel, en var~\)lgen" el'dluls fraû, ook
L'ronker/{/, fatteNg. van to:Jt en Op3C~,/e Muiditde. Later op zaken ol'erg~bracht
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van bet. het flink in iets, ervaren in, b. v. Mar. v. N. 10,

220: Nigromancie... is een conste,.. mijn oom is daer af
fraey ende cloeck.

2. Van de bet. pronkerig, zelfbehagen hebbende, zich opschikkende vindt men behalve de beide straks genoemde voorbeelden
uit Hild. nog deze: Rose 715: Men mochte fraiere twee (sierlijker getooide meisjes) viseren. - Ook van een pauw gezegd,
Lorr. II, 693: Dat scone ors Fyau , dat vrayere was dan enech pau.
Deze bet. nadert aan onze tegenwoordige, niet ongunstige bet.,
waarvan men welhcht een voorbeeld vindt in de uitdr. fraye
rime, Claus. 20, en Vierde Mart. 20, doch het is mogelijk, dat
hier het bnw. vrai (fr. vrai) bedoeld is, in den zin van goed, gepast, passend. Ongetwijfeld heeft het fr. vrai invloed gehad op
de beteekenissen van fraai; men weet dat juist in geen geval
de eigenlijke ontwikkelingsgang der beteekenissen van een woord
moeielijker is na te gaan, dan wanneer twee gelijkluidende of
op elkaar gelijkende woorden, als een paar planeten, elkander hebben aangetrokken. Zij verstoren elkanders banen, en
bij beide of aHhans bij een van beide woorden is duidelijk
de invloed der storing te bemerken. Als voorbeelden van dit
verschijnsel wijs ik op het door mij in den T. en Lettb. 3,
52, behandelde mnl. woord dangier (uit damniarium en uit
dominiarium ontstaan), op het mnl. aert (Mnl. Wdb. 1, 197) j
op glimp, waarvan men de geschiedenis vindt T. en Lettb.
2, 198; op ons bnw. aardig (van aard afgeleid, !loch door
invloed van het fr. art, mnl. aert gewijzigd; Ndl. Wdb. I,
554). En nu is er nog een derde woord, dat invloed kan
hebben uitgeoefend, nl. het fr. frais (zelf van hé germ.
frisch of versch afgeleid). Vandaar die menigte beteeKtlllissen,
die het woord fraai in de 17 de eeuw had. Bij Oudem. (Bijdr.
2, 323) vind ik opgeteekend: 1) vroolijk, welgemoed; 2) moedig,
dapper, flink; 3) bedreven, knap, flink, deftig, fatsoenlijk (vgl.
fr. beau monde); 5) gereed, bij de hand, op zijn qui vive. En voor
den wissel vorm frey (vgl. meid uit maid), alleen uit Bredero: 1)
fraai, netjes, opgeschikt; 2) mooi, schoon, van waarde; 3) juist
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van pas; 4) lekker, smakelijk. Het zou mij te ver voeren, indien
ik al de hier genoemde beteekenissen met voorbeelden wilde ophelderen of toelichten; ook zonder dat is duidelijk gebleken, dat
fraai onder den invloed van gelijkluidende en zinverwante woorden heeft gestaan, en dat dit de oorzaak is van die veelvuldige
schakeeringen der beteekenis, welke wij bij fraai met voorbeelden hebben gestaafd of aangeduid.
Even als froy naast fray, zoo komen ook de ww. verfroyen
en verfrayen naast elkander voor; van beide is de grondtoon
verlevendigen, vervroolijken, opvroolijken; het wederk. ww. hem
verfroyen of verfrayen bet. dus zich opvroolijken, voor zijn
pleizier leven. Men vindt het Hild. 70, 212: Hoe schoen si
singhen ende hem verfrayen , die tijt die gaet al onghelet j Bliso.
v. M. 1695: Mijn man .. sal nu des drux sijn verfraeyt; 2002:
Die haer gecrigen sal, mach wel verfrayt (in zijn scltik) sijn;
Sacr. 599: Nu begin ie te verfraeyen (vrooZijk te worden) j Zvl.
Bijdr. 6, 337, 346: Den heleghen gheest, wiens edele rayen
zoet de drie Santinnen alsnu t,erfrayen moet; Ned. Kluchtsp.2
109, 9: Ic zoude my laeten van hem verfrayen. Men ziet,
dat het een woord is uit de latere Middeleeuwen; het oudste voorbeeld is uit Hildegaertsberch, dus uit het begin der
15de eeuw. - Perfroyen vindt men Hild. 62, 75; 119, 10;
Troyen (Volksb.) 9 d: Haer gracelic wezen... soude eender
herten meest doen verfroyen dan alle vrouwen, die sijn in Troyen;
Con. Somm. 150 a: Recht als hem dat herte 1,erfroyt in den
soeten roke; Zoo ook Belg. Mus. 9, 152 en Versl. en Ber. 4,
66. Een duidelijk bewijs voor de identiteit van verfrayen en
verfroyen vindt men V. d. Haute 128, waar de tekst heeft »hem
verblide herte ende sin ," terwijl Hs. S. heeft »hem verfroyde"
en A. »hem verfrayde." Zie talrijke voorbeelden van de ww.
in de 17de eeuw bij Oudemans , Bijdr. 7, 309 vlg.
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LXII.

FIOLEN LA.TEN ZORGEN.

Ook van deze uitdrukking, die al vaak besproken is, maar
waarvan de oorsprong nog niet vaststaat, levert ons de door
Verwijs uitgegeven bundel, welke door hem genoemd is Van
Vrouwen ende van Minne, een enkel, het eenige uit het mnl.
bekende, voorbeeld. In het gedicht Van den verloren kinderen
(enfants perdus) lezen wij, vs. 22:
(Die) haer schuIt laten hopen
Ende die {yolen laten sorgen.

In een uitvoerig artikel in het Wdb. van Van Dale, bI. 1593,
vindt men het gevoelen van Tuinman I), Harrebomee 11) en
Leendertz 3) uiteengezet en besproken. Van Dale zegt daar o.a.:
»De taalgeleerden zijn het nog altijd niet eens. of men bij violen aan planten, dan wel aan muziekinstrumenten moet denken.
Tuinman meent nl. , dat men de v i 0 I e II gesteld heeft in de
plaats van de » leliën des velds," welke door Christus als het
voorbeeld van onbezorgdheid aan de schare worden voorgehouden (Mattl~. Ö, 28). Deze opvatting is door Leendertz nader
uiteengl3zet en verdedigd. Harrebomee daarentegen denkt, dat
het spreekwoord aan boerenkermissen ontleend is, en dat dus
met v i 0] ende bekende strijkinstrumenten zijn bedoeld. Van Dale
eindigt zijn artikel mpt de woorden: Hoe veel deze verklaring
van L. ook voor zich moge hebben, wij durven nu toch nog
niet de quaestie voor opgelost houden; het kan heel we] zijn,
dat er nog iets anders onder schuilt, dan tot nog toe vermoed
is." Inderdaad moet men erkennen, dat de verandering der
lelie in een viooltje niet heel waarschijnlijk is. Ook de rol, die de
viool, het muziek werktuig , in de zedeles dezer spreekwijze speelt,
is niet boven bedenking verheven, doch het grootste bezwaar
1) Ned. Spreekw 1, 9, Fakkel 504
2) Spreekwoordenboek 2, 38ll, e.. '0, 351
3) Navorsoher 23, 155.
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tegen de tot heden gegeven afleidingen is de ouderdom van de
spreekwijze, dIe uit de aangehaalde plaats blijkt, en ik houd
mij overtuigd, dat de uitleggers zelf, indien zij deze plaats hadden
gekend, in hun geloof aan hunne verklaring zeer zouden zijn
geschokt. Ook moet men letten op de omstandigheid, dat het
woord in de spreekwijze geschreven wordt fy 0 I en, met f. De
bloem wordt wel is waar ook met f geschreven (althans meermalen, zie b. v. Vrouwen M. V, 71; Rein. 11, 6009; Stemmen 150; 0 Vl. Ged. 3, 124, 53), doch de spelling maakt
toch, dat de vraag bij ons opkomt, of misschien ook het derde
woord fiool bedoeld is, dat nog heden met f gespeld wordt,
en dat flesch beteekent , en bepaaldelijk jlesch met langen hals,
doch ook bokaal; Kil. v i 0 0 1e, ph i 001 e, phiala, poculum
planum et l·epandum. Het is het lat. gr. phiala; mlat. fiala
(Duc. 3, 277); ofr. phiole; fr. viole; eng. vial, en is bij ons
het meest bekend uit den bijbel; zie b. v. Openb. Joh. 16,
passim., en de daaraan ontleende uitdr. »de fiolen van zijn toorn
(phialas irae) over iemand uitgieten." Ook ver~elijke men fr.
fioler, dat hetzelfde beteekent als ons pimpelen (Littré 2, 1685).
Dat dit een tamelijk gewoon woord in 't mnl. moet geweest
zijn, blijkt daaruit, dat men Ned. Proza 229 ook het verkleinwoord
fioolkijn, d. i. jleschje, vindt. Let men nu op het verband,
waarin de spreekwijze in 't mnl voorkomt, nl. in een gedicht
over »verloren kinderen," en dat de voorafgaande regel luidt:
»Die haer schult laten hopen ," dan blijkt duidelijk, dat met
fiolen noch bloemen noch toon werktuigen zijn bedoeld, maar
fles8chen of bokalen, waarmede dorstige middeleeuwsche haden
in de herberg hun dorst leschten, en die zij ledigden, zonder
zich om de oploopende schuld te bekommeren, terwijl zij de
flesschen of bokalen voor de betaling lieten zorgen, d. i. de
gemaakte verteringen maar lieten opschrijven, in het geloof,
ook der middeleeuwen, dat alles te recht komt. Deze verklaring
voldoet beter Ibtn de tot heden gegevene, en ik houd mij overtuigd dat zij de ware is.
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LXIII.
ROVET

I

in hat meervoud.

Cosijn heeft in een Artikel ia het Tijdschr. v. Ned. T.
en Lett. 2, 288 op de ags. uitdr. mt Iteafdum, voor aan het
hoofdeneind gewezen, en mij schriftelijk de plaatsen medegedeeld I
waar zij voorkomt; zij zijn Cnra Past. bI. 1011 6 : at ltis heafdum; Blickling, Homelies 145 26 : mt hire heafdun j Müller, Oollectanea 14: mt pan heafdon; en Kreuz 63 (Grein 2, 145): gestodon him mt his lices lteafdum. Of hij evenwel te recht
daarin een instrumentalis sing. ziet, meen ik te mogen betwijfelen. Ook in het mnl. wordt dezelfde uitdr. gevonden, nl. ten
hoveden voor aan het hoofdeneind. Men vindt haar o. a. op de
volgende plaatsen:
Lanc. U, 13999:
Ri de de staen sijn swaert thant
Ten hoefden van den bedde.

V. d. Houte 305 var.:
Smergens . . . . . • . .
Sach Moyses, die Goeds cnecht,
Staen dat éen gherdekijn
Ten hoveden van den bedde Rijn.

in den tekst staat hoefde. Greg. Hom. 85 v: Si sach twee enghelen in witten clederen sittende I die een ten hoefden I ende
den anderen sat ten voeten; en ald.: die enghel sitten als ten
lwefden. Gesch. d. Jacobikerk 282: die grafstede de ten hoefden
naest gbeleghen is... ende des die grafstede ten voeten waert
naest geleghen is. Zoo beteekent ten voeten op dezelfde wijze
het voeteneinde, doch daar is het meerv. gepast; zie b. v. Bloeml.
3 , 19, 69:
Ten voeten van den bedde wine leggen
Diepe int stJ.·oe;

vgl. vs. 89:
Ghi brochten (het varken) ghister navont
Tonsen voeten hier int stroe.
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Het komt mij, vooral om plaatsen als de prozavoorbeelden ,
waarschijnlijk voor. dat het mv. ten hoveden in deze uitdr. naar
analogie van de uitdr. ten voeten is ontstaan. Cosijn 1elf acht
t. a. p. een mv. hier niet ondenkbaar, t. w. in collectieven
zin: de hoofden = het hoofdeneind. Onze uitdr hoofdeneinde zal
wel eene herinnering bewaren aan dit eigenaardig gebruik. De
n kan althans niet uit de zwakke verbuiging zijn overgebleven:
hooft is altijd sterk geweest.

LXIV.
VERMEENNESSE.

Een woord, waarop ik hier de aandacht vestig als een nieuwe
aauwinst. Alleen op eene verminkte plaats in Denlcm. 3, bI. 118
vlgg., in de door Kausler uitgegeven en door Verwijs herdrukte
sproke »Hoe een keyser twee princhen dede verso enen ," is dit
woord in 't mnl. gevonden, en zelf ook in min of meer ver-

minkten vorm; het T. en Lettb. 2, 35 vlgg. behandelde v e rmen i s se, medeplichtigheid aan moord, schijnt een anderen
oorsprong te hebben. De samenhang, voorzoover men daar ter
plaatse van samenhang spreken kan, is de volgeude:
Ele andren ontselde, ghelovets mye,
Deen was hprtoghe, dander grave ....

Dan zijn er twee regels (of meer) verdwenen, en gaat de
.tekst door met:
Leiden vermennesse , ende teenen daghe
Woude ele striden up dpn velde.

Kausler brengt het woord met mennen, ducere, fr. mener in
verbal,d. doch men ziet niet goell, waartoe of waarom. Verwijs
in Bloeml. Gloss. geeft eene verstandiger verklaring, doch zij is
niet juist: »Verm ennesse," zegt hij, »deukelijk vermane ne s se, vermaning, oproeping ten strijde j v e rm e n nes s e
leg gen, uitdagen."

=
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Het ww. leggen past volstrekt niet bij het woord uitdaging
of vermaning, doch het is het gewone woord bij rechtelijke
of formeele handelingen. Er zal dus het eene of andere
woord moeten staan, dat eene plechtige verklaring betreft.
Ygl. den ban leggen (Mnl. Wdb. 1, 546, 550) j sine wedde leggen, e. a. Nu is in 't mnl. overbekend het ww. vcrmeensamen,
vermeesamen , d. i. uitbannen, uitstooten, synon. van mnl. verwaten j zie het Art., dat in Yerwijs Bloeml. op ver m e nnes se volgt j Lsp. Gloss. op ver mee n s a men; Oudem 7,
407 op vermeensamen; 408 op vermeesamen, en 412
op ver mes a men (! !). Een znw. vermpensamenesse wordt
niet gevonden, doch in plaats daarvan bestaat vermeensaemheit
(Oudem. 7,407 en 412 (vermesamlteit ende ban). Vermeensamen,
ohd. farmeinsamón, mild. vermei/lsamen, komt af van het bnw.
meensaem, d. i gemeenschappelijk; mhd. gemeinsam, en bet. dus
met t'er als ontkennende partikel (vgl. verbieden, vergeten, verachten, hd. verkennen, e. a.) uit de gemeenschap bannen. Meensaem moet naast gemeensaem hebben bestaan, blijkens het znw.
meensaemheit (Lsp. II, 43, 20; 41, 55 j lIl, 3, 458 j Doct.
n, 700 var). Meensaem of gemeensaem bet. hetzelfde als meen
(of gemeen). Nog hp,den spreekt het volk van »een gemeen mensch"
voor »een gemeenzaam, ~'riendelijk mensch ," het tegenovergestelde
van trotsch. Voor meen zie men Hild. Gloss. en de samenstellingen meenboedel , meenwerc enz. Vooral in de Stadsr. v. Zwolle
komt meen vaak voor. Van dit meen nu kan een ww. vermeenen komen met de bet. van vermeensamen , en daarvan is vermeennesse (want zoo moet men lezen) het znw., dat dus dezelfde
bet. heeft als vermeensaemlteit, d. i. banvloek, verbanning. Werkelijk bestaat vermeinen in het mhd. j zie Lexer 3, 176. De bedoeling van den regel (zie Bloeml. 32 , 205) is dus: zij leiden
op elkander den banvloek, deden elkander in den ban, of, gelijk
wij zouden zeggen, verklaarden elkaar dood. Vóór leiden vermeennesse is waarschijnlijk uitgevallen dat si elc op andren.
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LXV.
GEBBEN.

Het woord gabben is in 't Mnl. op eene plaats bewaard, en
wel in het door KeIler uitgegeven gedicht O. H. Passie, waar
het gebruikt wordt in den zin van hoonend lac1wn, spotten, gezegd van de ongeloovige toeschouwers van Christus' kruisdood.
Ook bij latere schrijvers, als R. Visscher en Anna Bijns, komt
het voor; uit verschillende verwante talen is het woord bekend;
in onze hedendaagsche taal leeft het voort in het ww. ginnegabben,
d. i. kinderacl!tig (niet onbescl!aamd (Van Dale)) lacl!en, en in het
znw. ,gabbeldeguigje; en het freq. gabberen (De Jager, Freq. 2, 134
vlgg.) was tot in de 18 de eeuw zeer gewoon en is thans in verschillende tongvallen nog bekend. Dit alles is in het Ndl. Wdb.
nauwkeurig uiteengezet. Er is slechts één feit, dat tot bevestiging
van al het aangevoerde had kunnen dienen, onvermeld gelaten, nl. het nog heden in dialecten bestaande woord een ,gebbetje 1 d. i. een grapje, een lolletje, een pretje, vooral een
luidruchtige grap. Dat het woord op gebbe zelf niet vermeld
wordt, is alleszins begrijpelijk, daar het woord geen deel meer
uitmaakt van de algemeene taalmiddelen , doch bij gabben zou
het vermeld zijn, indien het aan de bewerkers bekend ware geweest. Dit woord gebbetje wijst op een ww. gebben, dat in beteekenis niet van gabben verschilde en in vorm volkomen overeenstemt met ags. gabbjan naast gabban , en met ofri. gabbia
naast onr. gab ba (Ndl. Wdb. 115). Tot heden is dit ww. uit
geen enkel mnl. dialect (zoover mij bekend is) voor den dag
gekomen, doch, indien ik mij niet bedrieg, heeft het woord
gestaan op eene bedorven plaats van den Sp. Bist. In de Bloemen uit Seneca (1 8 , 36, vs. 91), vertaalt Maerlant o. a. ook
deze woorden uit Vincentius: )} Non erit tibi scurrilitas, sed
grata urbanitas; sales tui sine den te , ioci sine vilitate, risus
sine cachinno, vox sine clamore, incessus sine tumultu , quies
tibi non desidia erit." Hij doet dit op de volgende wijze:
Dijn hebben sal niet tonbandelic wesen 1
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Maar van hoveschelt uutghelesen;
Dun wise wort si sondJl' fel,
Ende sonder tijtverlies dijn spel;
Dun lachen sonder scachgen al,
Ende dijn luut sonder gescal ;
Dijn wandell.'n si sonder fierhede,
Dijn rusten sonder ledlchede.

Hierin is het een Iln ander niet zeer juist vertaald: sales en
wise wort, vilitas en tijtverlies, incessus sine tumultu en dijn wandelen si sonder fierltede dekken elkander volstrekt niet. Doch het
meest van alles steekt hebben af bij scurrilitas, een woord met
eene zoo sterk sprekende beteekenis, nl. grappenmakerij, snakerij, dat ik niet geloof, dat Maerlant dit kan hebben weergegeven door het kleurlooze hebben, dat, indien het als znw.
gebruikt werd (hetgeen mij niet met zekerheid bekend is), niets
anders kan beteekend hebben dan houding (eig. het znw. van zich
lwuden, mnl. hem hebben), lat. habitus; want de bet. bezit, in welken zin ook mnl. hebbinge voorkomt (vgl. onze uitdr. iemand met
zijn hebben en houden) ligt te ver af. Het komt mij alleszins gerechtvaardigd voor, hebben bij Maerlant te vervangen door gebben,
hetwelk juist het woord is, dat in beteekenis met scurrilitas
overeenstemt, en indien er geen gewichtige bezwaren tegen
mijne verbetering worden in het midden gebracht, zal ik aan
het woord eene plaats geven in het Mnl. Wdb.

LXVI.
HEM SCEPPEN.

Eenige jaren geleden heb ik (in Taal- en Lettb. 5, 43 vlg.)
eene plaats uit Heelu, zoo het heette, verbeterd, doch op eene
averechtsche wijze, en daar nog niemand III dezen het vonnis
over mij gestreken heeft, acht ik mij vel plicht, zelf tegen mijne
vroegere verklarlllg op te komen. Het verwondert mij daarom
te meer, dat nog nooit iemand zijne stem in deze zaak tegen
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mij heeft verheven, daar men met eene bloote verwijzing naar
het Glossarium op den Lsp. mij den genadeslag had kunnen toebrengen, en ik zelf ook dit wapen 'vel eens gehanteerd heb, om
een ander van dwalIng te overtuIgen. Ik zal het stilzwijgen dan
ook maa.r aan edelmoedigheid toeschrijven, en acht mij daardoor nog te meer verplicht, zelf de fout aan te wijzen. In de
beschrijving van den slag van Woeronc, tusschen Brabant en
Limburg in 1288, wordt ons verhaald, hoe de Brabanders
zich met de overwinning vleien en de »bastaert van W esemale"
verheugd uitroept (vs. 4910):
Ghi heeren, nu sie ie wale,
Dat si des strijts met en eonnen!
Slawl te hen, Bi sijn verwonnen,
Want hale searen sUn teLJroken.
Doen dit die bastaert hadde gesproken
Ent hem vaste ten stnde wert seiep,
Doen riep tangerlike ende riep
Her Rase enz.

Willems' verklaring »en het geschapen stond om den strijd
te beginnen ,IJ voldoet niet; ik kan dit ook heden herhalen,
doch een der gronden, waarop ik deze verklaring afkeurde,
dat nl. het wederk. ww. hem sceppen in het Mnl. niet bestaat,
is mij onder de voeten ontzonken: het ww. is reeds in het
Gloss. op der Leeken Spiegel nauwkeurig verklaard, en wel in
een samenhang, die met dien uit Reelu vrij wel overeenstemt.
Wij lezen aldaar III, 12, 139:
Als een here eomt te stride
Met sinen volke, soe sal hi blide
Ghelaet toenen ende onvervaert,
Ende hem seeppen te wighe waert
Soe eoenlee, dat tfole al
Mids sijn ghelaet vereoenen sal.

In het Gloss. wordt de plaats op deze wijze toegelicht: »Hem
tew i g h e w a er t s c e p pen, zich ten strijde toestellen of
uitrusten, hetgeen Velthem (lIl, c. 5, vs. 57) hem te st ri d e
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werd sceppen, en Stoke (VI, 53) hem ter weren
sceppen noemt."
Kan het bestaan en de beteekenis beide van het door mij
zonder grond verloochende ww. helderder en meer afdoende
worden bewezen? De uit Velthem aangehaalde plaats is nog
wel uit Heelu overgenomen, gelijk de geheele beschrijving van
den slag van W oeringen; zij komt voor in de 40 hoofdstukken,
die door Velth. in zijn geschiedwerk uit Heelu zijn ingelaRcht
(zie Sp. Bist., Inl. bI. LXXXlIl ; J onckbloet, Spec. de Veltlt.
bI. 119), en er is dus geen twijfel meer mogelijk, of de tekst
wel in orde is; alleen zou men liever voor Ent hem lezen:
Ende (ki) hem vaste ten stride wert sciep.

Ook in het mhd. bestaat dezelfde uitdr. , nl. siclt schaffen, bij
Lexer 2, 631: sich bereit maehen, einriellten. Het wederk. ww.
hem seeppen is mij behalve op deze plaatsen nog slechts op ééne
plaats in 't mnl. bekend, nl. Mieris 2, 233b: »Omme dat wi
verstaen hebben, dat hem die persoenre voorszeit niet wel en
seept jeghens sinen prochghianen ende hi hem swaer es." Hier
heeft het de algemeener bet. van zich houden, zich gedragen,
eene bet. die men het best door het ndl. zijn fatsoen lwuden
kan weergeven; ik herinner slechts eng. slwpe, fatsoen, en
ndl. onbeschoft, onfatsoenlijk.
Ten slotte spreek ik het vermoeden uit, doch niet dan met
schroom, want men wordt hoe langer hoe voorzichtiger ook
door feiten als het boven herinnerde, dat het wederk. ww. hem
sceppen gelezen moet worden, Limb. I, 1314:
Mi dunct, na dat hier scept,
Dat over mi nu moet gaan.

De bedoeling is: »zooals de stand van zaken nu is, vrees
ik, dat ik het kind van de rekening worden zal." Er moet,
meen ik, staan: »nadat hem hier scept"; van een intr. sceppen,
d. i. gescapen sijn of staen, is ook in de verwante talen geen spoor
aan te wijzen; het metrum wordt beter door de invoeging van
J6
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hem, en ook het mhd. sich schaffen heeft de na verwante beteekenis van sich gestalten, entstehen.

LXV.
FLERECIJN, FLEDERCIJN.

Ten slotte de afleiding van dit tot heden onverklaarde woord.
Het is de thans in de algemeene spreektaal verouderde benaming
voor jicht, doch in verschillende dialecten nog gebruikelijk. Zie Van
Dale, Wdb. 397; Hoeu:fIt, Breda. Taal.150jKil. »fledercijn,
v led e r c ij n, fl er c ij n, morbu3 articularis, arthritis (mnl art'l'itike); fl e dercij n in de ha n den, chiragra; fl ed er cij n in
d e v 0 e ten, podagra" . Van waar deze benaming, die sedert
Kiliaen in verband is gebracht met flederen of vlederen, d. i. fladderen (waarvan vlf'dermuis, en vlederik, d. i. vlerk), »quod", zegt
deze goede woordenboekschrijver maar slechte etymoloog, »quod
per omnes artus volitet?" Gesteld, dat deze afleiding juist is, wat
dan aan te vangen met cijn? Er moet een andere weg worden ingeslagen. In het Germaansch is niets dat licht kan geven: Diefenbach ,GIoss. op arc hit i c a, vermeldt niets, dat op fl ede r c ij n
lijkt, en ook in 't Romaansch is geen vorm, die er mede overeenkomt. Het mOt't dus een verminkte vorm zijn, en bij de wellicht uit een vreemde taal overgenomen benaming eener ziekte
is dit zeer gemakkelijk te verklaren. In hoeveel verschillende
vormen komt niet gr. arthritis voor! En hoe juist vreemde
namen van ziekten en geneesmiddelen aan den invloed der
volksetymologie blootstaan, daarvan vertelt ons Andresen in
zijne Volksetymologie merkwaardige staaltjes. Het is dus niet
eens zeker, dat de oorspronkelijke benaming jicltt beteekende
of dat de oorspronkeliJke vorm jledf'rcij'fl is geweest: het is mogelijk, dat de mnI. vorm flederl~j'fl reeds door volksetymologie
is ontstaan. Wij merken op, dat naast de genoemde vormen
Kil. ook heeft flercijn, dat Van Dale ook geeft jleuTel ijn, en
het is dus ook mogelijk, dat de ze dichter bij den oorsprong
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staat. En zoo is het werkelijk. De Vlaamsche tongvallen geven
ons het licht dat wij zoeken Bij De Bo vinden wij fl e u r ecijn, fleresijn, flesijn, flessijn, fr. 1'humatisme, gouttej
doch daarnaast fl e ure s , fl e u rus, pI e u ris, fr. pleurésie j
ook fl e u r s el, met dezelfde bet., en p 1 eu r e s. Bij Schuermans, Suppl.: fleursel, fleuris, fleurus, fr. pleurésie.
Oorspronkelijk is dus bet woord eene benaming geweest van
het zijdewee , eene ontsteking der pleura, mnl. lancevel, doch
door het volk werd de naam overgebracht op de ziekte der geuJT1:clden 1). Welke aanleiding daartoe bestond, is niet met zekerheid te zeggen, doch eene benaming voor eene ziekte drukt wel
meer verschillende ziekten uit in verschillende tijden; dit hangt
af van de voorstelling, die het volk zich van de ziekte maakt,
en hoe ongerijmd zijn vaak deze begrippen! Enkele voorbeelden. De pokken beduidden in de 17 de eeuw siphylis, thans de
kinderziekte bij uitnemendheid. Cholera komt waarschijnlijk van
gr. XOÀ~ en bet. dus eig. galziekte. Rachitis, van gr. p,xXIt;,
ruggegraat (eng. rickets), is de benaming der engelscbe ziekte.
Kanker (lat. rancer, hd. krebs) wordt gebruikt van allerlei kwalen,
die in de verste verte niet meer aan de gedaante van een kreeft
herinneren, enz. Al bestaat er dus geen verband tusscben de
beide ziekten, die oorspronkelijk door pleurésie en later door
flerecijn worden uitgedrukt, zoo kan toch in den mond van het
volk het woord die beteekenis hebben aa,ngenomen, en dat dit
werkelijk het geval is, wordt onomstootelijk bewezen door het
feit, dat nog heden in bet W est-Vlaamsch door het volk fl e urecijnwater of flercijnwater genoemd wordt, wat de
Franschen noemen épanclzement pleurétique, d. i. uitstortin.q van
water in de pleuraholte. De uitgang cijn is nu eig. nog wel niet
verklaard, doch er kan een Noordfransche bijvorm op -cin geweest zijn, dien wij niet meer kennen j en wat de beginletters
fl- betreft, wij vinden in meer Vlaamsche woorden jl- naast
pl-; zoo b. v. in vluis naast pluis, en in fluwijne, kussensloop
1) Ik mag lner met onvermeld laten het met van belang ontbloote feIt. dat twee
mlJner ambtgenooten werkellJk meenden. dat jl~rflc'(Jn eene benammg voor pleur/tu was.
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(Kil. ; Hoeufft, Breda. Taal. 154; nog heden W.-Vlaamsch
flouwijne en fluwijne, De Bo 326), van lat. pulvinus.
AKSfERDAJ[.

J

Nov. 1884.

VERDAM.

TWEE PLAATSEN UIT DEN

ESOPET.
(CLIGNETT,

bI. 81 en 222,

TE WINKEL,

bI. 37 en 87).

In de 13e fabel wordt verhaald van een' vos, wien een arend
de jongen ontneemt. De vos loopt naar den boom, waarop de
arend met zijn gezin neerzit, en smeekt hem genadig te willen
z:gn en de jongen terug te geven.
Si bat hem doer omol.'de,
Dat hi haer kinder weder gave;

daarop volgt :
Sine bat hem ander have,
Hine wils niet doen. hi hadt onmare,
Want hi sat hoghe boven hare.

Dit tweede» bat" is mij onbegrijpelijk; ik kan er niets anders
uit maken dan »zij verzocht hem om geene andere zaak;" als
men echter in plaats van bat leest» boet", dan wordt de voorstelling duidelijk; de vos bood hem niets anders aan, en daarom
wil hij het niet doen.
Bij de tweede plaats is het niet de tekst, maar de woordverklaring, welke mij niet helder is. Een leeuw ziet op het
open veld een paard en zou dat gaarne verslInden. Het paard
doorziet zijne bedoeling, en als de leeuw voorgeeft, een uitstekend geneesheer te zijn, zegt het, dat het een doorn in den
voet heeft. De leeuw zal nu den doorn er uit trekken,
Mae! hadde sine hure te voren.
TpRert gaf den liebart I slach.
Dat hl daer in onmacht lach.

»Hure" wordt door Clignett verklaard als kop. Hij haalt daarbij
Kiliaen aan, die opgeeft lmre, caput apri aut cervi, en Roquefort J
Hure, Nos aieu.x employoient ce mot pour désigner également les têtes
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d'hommes et d'animaux. Ook citeert hij nog Romuli Fab. Aesopiae, Fab. XXVI. »Tunc Leo humiliter fraude dissimulan s pedem Equi conspicere accessit. Cujus velo citer Equus calces turbuIen tos in caput hostiliter dedit," waarin inderdaad het woord
kop of caput voorkomt, doch in verschillend zinsverband. Dr.
Te Winkel sluit zich in zijne »Verklarende Woordenlijst" bij
Clignett aan. Doch hoe onbeduidend is dat hure als het »kop"
moet beteekenen.

Doe begonste die liebart hopen,
Ende quam van achter toe ghelopen,
Ende soude trecken uut den doren,
Maer hadde sine hure te voren.
Dus de leeuw komt van achteren toeloopen en zou den doorn
er uit trekken, maar had zijn kop van voren! Hure evenwel
beteekent ook loon. Kil. locarium, pensia, merces. Blijkbaar is
het hier in deze beteekenis gebruikt: de leeuw kreeg reeds van
te voren zijn loon. Dit alleen geeft een gezonden zin.
Aan de welwillendheid van Prof. De Vries ben ik de aanwijzing verschuldigd, dat reeds Clarisse in zijne Aanteekeningen
op de Heimelijkheid der Heimelijkheden (bI. 490) terloops gewezen heeft op de beteekenis van het woord hure als loon op de
besproken plaats. Clarisse meende evenwel dat de beteekenis
van kop zoo wel bewezen was door Clignett, dat hij liever in
diens verklaring berustte en derhalve liet hij zijne bedenking
los. Te eerder ging hij daartoe over, omdat »het te voren (vs.
14) een weerslag schijnt te zijn op het achter (vs. 12)." Wij
zagen echter reeds, dat te voren hier eene betrekking van tijd
en achter eene betrekking van plaats aanduidt. En dat »huur"
in den zin van loon of salaris. toegekend aan een geneesheer
of heelmeester, geen ongewoon woord was, wordt bewezen uit
het Leven van Sinte Christina de WonderZ,are, waar wij vs.
556 Rqq. lezen, nadat verhaald is, dat haar been stukgeslagen was:
Doen droechmense tehueswert ter 8el ver uren;
Haer sl1stre ginghen enen meester huren
Die haer scene soude a.chterwaren.
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Zij gingen derhalve een' meester »ersetere" of arts huren, in
dienst nemen, wien zijn huur of loon voor bewezen dienst wel
niet ontgaan zal zijn. Ook miede vereenigt beide beteekenissen,
die van ons huur en die van loon voor bewezen dienst, ook wel
bepaaldelijk voor heelkundigen bbstand , gelijk o. a. blijkt uit fab.
8 van den Esopet.
Utrecht.

P. H. VAN MOERKERKEN.

MR. ABRAHAM ALEWIJN.
Abraham Alewijn behoorde tot een patricisch Amsterdamsch
geslacht. Zijn vader Martijn Alewijn was in 1659 in het huwelijk
getreden met Anna Eyckelenberg, gen. Hooffman 1), en Abraham
was het vierde van de acht kinderen, die uit dat huwelijk
voortsproten; hij werd 16 November 1664 geboren 2) en den
2l sten van die maand in de Nieuwe Kerk ten doop gehouden 3).
Misschien was hii het, die nog in de wieg door Jan Vos werd
bezongen; deze heeft nI. het volgende gedichtje gericht »Aan
den E. Martinus Alewyn 4)":
»Uw kindt,

0 Alewyn! heeft geen Adoon te wijken;
Ja hadt het boog eu schICht,
En vleugels schoon van pluim, dan zou Kupid' bezwijken:
Want Venus zou uw wicht
Meer dan haal' vlugge zoon, het Minnegoodtjen achten.
Een kindt vol geest en glans heeft overgroote krachten."

1) V gl Annuazre généaloglque des P ays- Bas, publzé sous la dzrectzon de A. A..
Vorsterman van Oyen, et G D Franqmoet Année 1874 MaestNcnt, HenN Bogaerts.
1874, blz 27, waar eene geslachtslijst der famlhe wordt ~evonden
2) T. a p
3) In het doopboek dier kerk op dien datum
Abraham zoon van 1l1artznlis Akw!J1t en Anna Hooftmans Getuigen de Hr AdNaan
Lampszus Here van laelmonde en Gecrtruy AleWJIn.
4) Vgl. Atle de GedzclttC'/l, 1662-1671, Il, blz. 178
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Alewijn heeft in de rechten gestudeerd, waarschijnlijk te
Amsterdam en te Leiden I), en is den 19J.~n October 1685 te
Utrecht gepromoveerd op Juris illustres quaestiones 2) Zijn vader
stletf 2ö November 1684, zijne moeder in October 1689');
waarschijnl~k erfde Alew~n een niet onbelangrijk ïermogen.
Of hij zich als advokaat of als koopman heeft gevestigd, of van
zijn geld is gaan leven, is niet zeker; het laatste komt mij
echter het wa.arschijnlijkst voor.
De mengeldichten~), die Alewijn heeft nagelaten. geven ons
gelegenheid om na te gaan in welke kringen hij verkeerde·
Hij kende den oud-burgemeester Joan de Vries, aan wien hij
in 1694 zijn eersten dichtbundel opdroeg, Jacob de Wilde,
»Penningmeester der hoofdelyke betaaiingen ter Admiraliteit in
Atnsterdam", Pieter Buiskens, burgemeester van Enkhuizen en
bewindhebber der O. Indische Compagnie, Mr. David Barrha
van Ceulen, enz. Hij was bevriend met Hendrik en Lucas van
Beek, van welke de eerste een groot beminnllar van muziek
en dichtkunst was, waarom Alewijn hem dan ook in 1699 een

bundel gedichten »met zangkunst verrykt" opdroeg, en met
Frederik Wilhelm Mandt, een koopman, die dikwijls in Spanje
was geweest Ook was hij zeer bevriend met de familie Pruimer.
Toen Anna Pruimer in 1699 op 17 jarigen leeftijd stierf, richtte
Alewiin een gedicht tot hare moeder, Vroutje van Duivenvoorde ,
en toen Cornelia Pruimer in 1702 zestien jaar werd, maakte
hij een herdersspel ter eere van deze jonge dame, die zeer
1) 4 April 1682 werd een .Ab,ahamus Alewyn Amstelodama-Batavus," 20 Jaar
oud, als JUrist te Lelden lll~~schreven
2) In 1685 was hU te Utrecht lllgeschreven (Vgl Utrecktsche Studenten-almanak
van 1874, BIJlage, blz 139), en volgens eene welWlIlende mededeeling van Prof H.
E Moltzer Uit het album promotlOnum, promoveerde hU daar op bovengenoemden
datum Zune disputatie bevllldt zICh op de Utrechtsche bibliotheek.
3) Vgl .Jnnua~re généawqzque, t a p
4) Vgl Mr A AlewlJns Zede en Harpgezangen ]Jen derden druk Waar achter
zyn Ed verdere en noo~t gedrukte Maatgeschrdten zyn bygevoegt Met Privilegu van
Haare Ed Groot Mag de Beeren Staaten van Holland en West-JTrzesland aan 't
Konstgenootscnap In magms volut8se sat est verleend. T' Amsterdam, BU .T. LInden.
lierg, enz., 1713 (De titelprent draagt te recht het Jaartal 1716)

248
mooi zong. Eene andere Cornelia Pruimer werd door hem bezongen, toen zy in 1696 veertien jaar was geworden, en in
1703, toen zij den leeftijd van éénentwintig had bereikt. Nog
een paar gedichten zijn er tot ééne dezer Cornelia's - waarschijnlijk waren het nichtjes - gericht en een der beide meisjes
maakte een lofdicht voor Alewijn's verzen.
Onze dichter was een groot muziekliefhebber; hij heeft eene
menigte verzen geschreven om op muziek te worden gezet en
kende verscheidene toonkunstenaars. Met de dichters van zijn
tijd schijnt hij minder omgang te hebben gehad; zijn naam
wordt slechts door enkelen genoemd. Katharina Lescailje schreef
drie lofverzen voor dichtbundels van Alewijn en D. Buysero
eeu vers op zijn herdersspel Amarillis. Maar met Cornelis
Sweerts schijnt Alewijn zeer bevriend te zijn geweest Hij schreef
de Harderskout , 7 ï~sschen Melibeus en Philemon, Opgedraagen aan
de Heer Cornelis Sweerts. Onder de naam van Coridon, treedende
in 't 34 jaar zyns ouderdoms , in Amsterdam den 20 February
1703, bezong in hetzelfde jaar Sweert's Tafereel der Deugden
en Ondeugden, in 1704 zijne Leerzame Fabelen, en in 1707
zijne Zede- en Zinnebeelden 01,er Davids Harpzangen 1).

Alewijn hield veel van het landleven en had een landhuis te
's Graveland 2), waar hij dikwijls vertoefde. In menig gedicht
heeft hij dat leven bezongen. Hoe hij zijn tijd doorbracht leert
ons een gedicht »Aan den Heer Hendrik van Beek Hendriksz.,
Groot beminnaar van Musyk en Dichtkunde :"
»Terwyl ik buiten op het Land
De tyd verdryf met bezigheden,
Die niet ontzenuwen de leden,
Maar Bcherpen 't oeffenend ver~tand;
Dat, yvrig, in geleerde boeken
De fyne snee gaat daaglyks zoeken,
1) De Jaartallen van deze thans zeldzaam geworden bundels zbn genomen naar
de titels opgegeven m de respectieve Jaargangen van de BoekIlaaI der Getell1de Werelt.
2) Vgl de Zede en Harpgezangen, t a. p , blz. 62. In 1'cgen'UJOordtge ,taat van
Holland, V, blz 123, wordt van een buitenverblIJf der familie AlewIJn te 's Graveland meldmg gemaakt.
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Dan denk ik, loffelyke Lust,
Daar zelfs Ryksvorsten naêr verlangen,
Om, buiten Ryksbestler, t'ontfangen,
Voor 't slaafsch gemoed, een zachte rust j
En, door vermaaklyk buiten leven,
De Ziel wat ademtocht te geven.

o zalig leven, vry van baat,
Bedriegen, lasteren en boon en.
De vroomheid kan bier veilIg woonen,
En weet, hoe nederig van staat,
De Stads Orcaanen af te schutten
Op 't riete dak van boere hutten.
Wat reedlyk mensch zouw niet, met vreugd,
Zyn groot gezag en hooge staaten
Om zulk een vryheid achter laaten,
Een vryheid, die de Ziel verheugt,
Alleen aan d'Eenzaamheid gegeeven,
Daar elk kan onbekommert leeven.
't Zy dat de Dichtkunst my bekoort,
Om, op het spoor van wakk're mannen,
Op 't Land, myn krachten in te spannen,
Daar my geen Stedeling verstoort,
En met myn veder af te maalen,
Wat heilstar Landliên komt bestraalen.
Of zo my 't schryven weêr verdriet,
'k Verpoos de zinnen door het speelen,
En kan myn tyd naêr wensch verdeelen
Met boek, of vaars, of geestig Lied,
Dat boereknaapen kan bekooren,
Als ik myn Harders fluit laat hooren.
Nu lust my 's Harders vryery,
En hun verscheide minnetochten ,
En klagten onder een gevlochten ,
Door Maatgezang en Poëzy,
Aan kunstekenners meê te deelen,
Om oor en ziel te zaam te streelen, "

Zie hier het levensideaal van den toen 35 jarigen man. Geen
wonder, dat wij zijn naam niet aantreffen onder hen, die in
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staat, stad en kerk hooge ambten en waardigheden bekleedden.
Groote politieke en krijgsgebeurtenissen heeft hij evenmin bezongen als hooge personages. Wij vinden slechts een gedicht

op den dood van kouingm Maria van Engeland, op de beeltenis van Karel III van Spanje, de nog al geroemde Zeegezang weegen8 het ontzetten van de Hertoglyke Hoofd8tad Turyn,
en de verdere roemruchte Zeegenpraal van den doorluchtig8ten
Prin8 Eugeniu8 van Sal'oyen en Lofgedacl!ten bij den Eereboo.q
ter Eeuwige Gedachteni88e der Roemruchtige Oorlogsdaden van
J. Churchil, Hertoog van Marleborougl~ 1). Alewijn woonde meestal
op het land, las en studeerde, musiceerde en schreef gedichten.
Wat hij als letterkundige hfleft gedaan, zal uit het volgende
blijken.
In 1693 gaf Alewijn uit Amarillis , BZy-Eindend Treurspel 2 ).
Volgens eene latere bekentenis van den schrijver was het
herdersspel voor een deel aan Guarini ontleend. Immers in een
gedicht, dat hij aan z~ine Zede en Harpgezangen vooraf deed
gaan, vinden wij de volgende regels:
,Ik zelf beken myn schulJ; wyl ik myn Ámaril
Ten deel ontleend heb van Guarini. Doch 'k zweeg stIl,
Tot ik het wmkstuk zag van veele meêr waardeeren ,
Als het verdiende; want ha.ar kostelyke kleêren
En dIerbaar huIzeI , waar zy mede moedig praald,
Zyn uit Hord.tius en Jnvenaal gehaald
En andre Dichteren , te veel, om hier te noemen.
'k Zal ook op 0 of Ach! of LafheId niet veel roemen,
Waar meê myn Amaril, dIe haar gelHek niet weet,
Is als een voddewyf, met lap op lap, gekleed.
Wie oordeel ht'eft, kan my volmaakter lessen geeven.
'k WIl nIet, als and'ren, op geleende vleugels, zweeven,
Of z'elders rooven, en 't verzwygen."
1) Vgl F Muller, Beredeneerde Descllr1Jvznq van Nederlandsclte ltntorzeplaten.
na 3356.
2) Door A Alew\Jn. t'.dmsterdam, Voor den Dlclttcr, Dy de Er/flen: van J. Lesca~ltJe, enz., 1693.
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Er bestonden eenige N ederlandsche vertalingen van de Pastor fido Of naar het oorspronkelijke Of naar Fransche bewerkingen i mi~schien heeft ook Alewün gebruik gemaakt van eene
Fransche vertaling voor zijn aardig herdersspel. H~ droeg het stuk.
dat prijkt lliet een lofdicht van D. Buysero, op »Aan de Heer
David Petersen , Grootmeester in de Musykkunde en Snaarenspel," ~niet twijfelende, of DE. zal haar (Amarillis) nu met
uw Snarenspel tempelwaart en voor 't altaar geleiden. Volbreng
dan uw beloften, en stelt haar in die staat, dat zy verplicht
is te zeggen, dat haar luister van u alleen afhangt." Petersen 1)
heeft aan dat verzoek voldaan; er bestaat ten minste een uittreksel uit het stuk met den titel: Opera of Sangspel 'Van Amarillis, Daar in over de 70 Arien. Verçiert met seer sclwDne en
uitneemende Machines, Vlie.r!,oerken, aardige Muzijk, en veranrlering
van 1 Doneel 2). Enkele tooneeltjes en brokstukken zijn weggelaten

en ook het voorspel ontbreekt. Daar de muziek er niet is bijgevoegd, is dit stukje niet anders dan een opera-tekstboekje.
In 1694 verschenen A. Alew1Îlls Zede en Harpgezangen. Met
Zangkunst Verrykt door Da'Vid Petersen 3). In dit werkje,
waarop Katharina Lescailje twee lofdichten schreef I), is de
muziek aan de verzen toegevoegd Het boek is opgedragen aan
den oud-burgemeester van Amsterdam, J oan de Vries. In een
gedicht, »Aan den leezer ," waaruit ik boven reeds een paar
regels aanhaalde, ontvouwt Alewijn zijne poëtische geloofsbelijdenis:
»'k Beken myn onmagt; 'k ben in 't minst geen heldendichter.
Dat werk valt moogl'lyk aan zulke geesten lichter,
DIe, om het mmste woord, de boeken openslaan,
Vau Vondel8 gelauwIierde en Gorlgewyde blaên,
Of Booft. of Hmgens, of AntoniJes ontlOoven,
De schoonste bloemen uit hun dierb\e letterhoven :
1) Vgl over dezen mUSIcns Bouwsteen en Tweede Jaarboek der vereenzgzng voor
Nederlandsche Muzze!cgewhzedenzs 1872-1874, blz 49
2) Tot Lezden Op de Hoogewoerd , zn wztte en S1l'arte Hond z J
3) Te Amstddam, Voor den DzehttJr, b!! de Erfgen : van .J Lescazlje, enz, 1694.
4) Vgl hare l\1engelpoezy, I, blz 108 en 109
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En, schoon ze kenlyk zyn, uitventen zonder eer
En schaamte, als eigenaars, aan de een of de andren heer,
Wie 't Nederduitsch gedicht, of nimmer heeft gelee zen ,
Of niet verstaat j Want elk kan jUist geen Dichter weezen.
Dus gaan ze stryken met een onverdiende roem,
Die Vondel, Huigens, Hooft, die 'k ook met eerbied noem,
Of wel Antonides, in 't edelst van zyn jaaren
Gesneuveld, toekomt: want hun eigen winkkelwaaren,
Die niet verrykt zyn met dat Goddelyk sieraad,
Zyn prullen, waardig te verstrooijen langs de straat.
Maar 'k weid hier veel te breed. 't Is naadloos 't hoofd te breeken
Met Dlchters, dle in rym, hun eigen vonnis spreeken."

Hierop volgt de boven aangehaalde bekentenis aangaande de
Ama'l'illis en dan de klacht, dat in Nederland
,.By na geen Dichter word gevonden, die k'tn dryven
Op zyne wieken, en zyn eigen vinding schryven.
Al wat 'er, in myn tyd, gebragt werd in het licht,
Het zyn vertaalingen uit Grieks in Neêrduitsch dicht,
Of nit Latynsche, Spaansche, of laffe Fransche schriften,
Die, zo men yder boek van blad tot blad zouw ziften,
Licht zouden zyn ontbloot van al heur achtbaarheid,
En worden afgekeurd, daar kunst voor wysheid pleit."

Thans komen verschillende dichtgenres aan de beurt. Bijschriften, graf- en schimpdichten zijn »grollen," niet hooger
te achten dan »kladpapier j" herderskout en minneklacht is
,.Een taal die gekken, maar geen wyzen, kan vermaaken."

Huwelijks- en »Feestgedichten" zijn ten strengste af te keuren, want
,.Het voegt geen eerlyk man, dat hy, die alles weet
En ziet, zyn dierb're tyd in leugentaaL besteed."

Waanwijs is het verder zich op »spel of woordenkunst" toe
te leggen en dan Vondel te berispen, en het is onzinnig zooveel mythologie in de verzen te pas te brengen. Alewijn wil
niet doen als anderen en
,. spreeken van Apol, of Orpheus, of zyn Lier,
Of Hengstebron , als of die voddery meêr zwier
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En schooner luister zyn gedichten by kost zetten,
Daar zy 't doorstraalen van het helder licht beletten,
Dat in de Poëzy, die groote Godd'lykheid,
Verborgen is."

Ook moet men niet altijd schermen met de helden der
oudheid:
»'k Bespot ook 't valsch verhaal van Roomsche dapperheeden
Der held 'nen; want WIe zal op zulk een spoor ooit treeden ,
Zich zelf vermoorden, en op 't wreedst zyn eigen zaak
Handhav'nen, in (hen drift, om 't missen van de wraak?
En zo 't al waarheId is, wat hoeft 't gemeen te weeten ,
Wat d' ondheid eer bedreef, zo spoorloos en bezeten.
't Waar beter dat gfldrocht in zyne wieg gesmoord".

Maar hij wil bijbelsche onuerwerpen behandelen en Mr. Laurens Bake, Heer van Wulverhorst , die in 1685 zijne Bijbelsche
Gezangen het licht had doen zien, navolgen, hoewel hij dezen
niet »op zyd' koomen" kan; immers
»In hem IE-efd Vondel, 't hoofd van N eêrlands Poëzy".

Hij heeft die onderwerpen gekozen,
>, Want Bybelstoffe strykt, voor alle stoffen, heen,
Den hoogen Hemel in, op uitgespreide pennen.
Dus is den Adelaar aan 't vliegen licht te kennen,
DIe d'and're vogels, als een snel geschooten schicht,
Die in de lucht verdwynd, voorby snord uit 't gezigt".

De inhoud van den bundel is van stichtelijken aard. Behalve vele» Uitbreidingen" van psalmen vinden wij er gedichten
in met den titel: »Ernstige Zielsgedachten over de Waereld",
»Opwekking voor een verdrukte Ziel", »Klagten van een bedroefde Ziel, nevens haar vertroosting", »Eerste Nachtgedachten
over de Onrust van 't Gemoed", »Gedachten van een zondig
mensch, die door Gods genade weder bestraald word", enz.
Sommige uitdrukkingen zouden doen vermoeden, dat het geweten v~n den dichter niet buitengewoon zuiver was, als men
niet wist, tot welke zonderlinge beschouwingen van het eigen
ik godsdienstige dweepzucht kan leiden. De muziek is in het
werkje aan de verzen toegevoegd.
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.A.lewijn heeft niet streng vastgehouden aan al de artikelen
zijner dichterlijke geloofsbelijdenis, want hij heeft verscheidene
bruilofts- en verjaar"\"erzen, herdel'szangen en zelfs blijspelen
geschreven. In 1699 gaf hij zijne Harderszan,qen uit 1). De
opdracht aan HendrIk van Beek, Hendriksz. , »groot liefhebber
van Muzyk en Dichtkunde", begint aldus: »Myn afzondering
van 't groot gewoel del' Waereld, bUlten op 't land, heeft my
aanleiding en gelegenheid gegeven, om myn zucht, die ik altoos
voor de Dichtkunde hebbe gehad, te voldoen, en in zodanige
oeffening, welke my in myn eenzaamhr.id het grootste genoegen
veroorzaakt. myn tyd te verdryven" . .A.lewijn geeft dezen bundel uit op verzoek van een musicus. »Maar, op het verzoek
en aanhouden van Nicolas 1!'erdinand Le Grand, groot Zallgkunstenaar, die deeze Gedichten, door zoetluidende geJachten,
bekoorlykheid en luister toegevoegt heeft, heb ik niet kunnen
weigeren zyn verzoek toe te stemmen, en de gemelde Harderszangen , voor zo veel de vaerzen betreft, eenigermaaten naar de
Zangkunst geschIkt hebbende, den Drukker over te leveren".
De muziek van Le Grand 2) is in het werkje opgenomen.
Onder de twaalf stukjes - twee duetten, de overige zijn
solo's - Z~jll wel aardige verzen. Ook op dezen bundel vervaardigde Kf1tharina Lescailje een lofdicht.
Het Ha1'ders Spel. Ter Bruiloft van den Ed. Heere, de Heer
Frederik lVilhelm Nandt, En de Ed. Jullrouwe, Mejuffrouw
Maria van BlJswJk~), ook in 1699 verschenen, is in denzelfden trant als de liederen in den zoo even genoemden bundel.
1) Volgens het Jaal'tal onller KathalJUa LescaIlJe's lnfdlcht JU hare Mengelpoezy,
De eerste Ultgave heb Ik met kunnen JUZlen, De tItel van den tweeden
druk IS A. AlewlJn's HmddlSZallgen lJld Zangkmut ver/VU dOOI N F le Grand
Opera Seconda Tot gemak {Iel Speeleis op de G sleutel gesteld IJe tweede IJrilk
Te lIaulkm, Gedrukt b!l (Ie Wed lielmall!lS Mn HttUellJolj, enz, 1716, 4°
2) Vgl over hem BOltl1óleeJlm Tweede Jaarboek der vereemgznr; voor Nederl
Muzzekgesrlnedems. lS7.2-18Î4, blz 20 en IJóule Juarboek, 1874-]S~l, blz IS.
S) In den Echt ge, reden den 14 van Wmürmaand 1699. Gel!Jmd door 11 braham
AlewIJn , Met Zang, Speel-kunst en IJarmen verrykt door 8 de Komng, Zang-kunstenaar te Amsterdam, Gedrukt te Amsterdam, voor den .Jutheur. 1699
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Het kleine zangspel, waarvoor Servaas de Koning 1) de muziek
had gecomponeerd, werd zonder deze uitgegeven. Wij treffen
hier dus reeds den lIerden Amsterdamschen musicus aan, die
aan onzen dichter de behulpzame hand bood. Een ander zangspel, waarvan de tijd van ontstaan niet bekend is, wil ik hier
bijvoegen, nl. Orpheus Hellevaart om Euridice 2), dat ook zonder muziek uitkwam. En een derde stukje is het Harders Spel
Ter Eere van de bevall~ge en uitmuntend zingende JujJ'r. Mejuffr.
Cornelia Pruime1', Onder de naam van Lidia, Arcadische Harderinne. Op haar Ed: 17 de Verjaardag den 20. Februari 1702 3).
Alewijns vriendschap voor de familie Pruimer is reeds met een
enkel woord vermeld.
In 1702 trad Alewijn voor het eerst als blijspeldichter op
met De bedrooge woekeraar 4), waarvan de inhoud aldus is.
Anzelmus, oom en voogd van Izabel, eene rijke erfdochter,
wil het meisje niet uithuwelijken aan haar minnaar, Karel,
doch geeft zijn makdaar last een vrijer op te zoeken, die hem,
den voogd, 5000 gulden wil uitbetalen, als het huwelijk tot
stand komt. Karel koopt echter den makelaar om en Karels
knecht, Flip, wordt als de gevonden vrijer voorg-esteld, die
zich zeer ruw gedraagt, maar door een goocheltoertje met het
huwelijkscontract den naam van Karel daarin weet te krijgen.
Als nu Anzelmus met nicht en meid op eene boerenbruiloft
verschijnt, waar ook Karel en Flip, als boeren verkleed, aanwezig zijn, gaat het verliefde paar samen door, doch komt later
terug en de zaak wordt geschikt.
Het blijspel is zeer plat, maar toch nog niet zoo erg als

1) Vgl over hem BouwsteCllen. Eerste Jaarboek, blz 110-112, Tweede Jaarboek,
blz 35, en ])erde Jaarboek, blz 19.
2) lIJU8zek-Spel duor Abraham AlewIJn. (Vignet der firma LescaJlJe). Te .Amsterdam
GedruU voor de ltefheb/,ers Z J
3) Gemaakt door Abraham AlewiJn, Gedrukt te Amsterdam, voor den Autheur,
1702
4) Blyspel ])oor A. AlewIJn. Te Amsteldam, By de ErffJ. van J. Lescaalje,
enz., 1702.

256
Latona, of de verandering der boeren in kikvor8cllen 1) , een stukje,

dat in 1703 volgde en tegen de rederijkerskamers ten platten
lande is gericht, om welke reden alle vertooners op bespotte-

lijke wijze toegetakeld moesten zijn. Welke toon er in dit
werkje heerscht, blijkt bijv. uit dezen aanhef eener verzuchting
van Latona:
,.Och! Suipitaer, wat doe ik hier,
Zo lank te loopen aen de zwier?
Ik zwiet van angst aen alle kant.
Wat henker maek ik in ien land,
Daer ik noch mensk noch koekkoek ken,
En deur jou wyf ebannen ben,
Die zo jaeploers, versteurt en beus,
Op my is, om ien treuseneus", enz.

Het overige gedeelte der alleenspraak luidt nog heel anders.
In Juli 1704 trad onze dichter in den echt met Sophia
Beukers 2), een Amsterdamsch meisje. Alewijn was toen 39 jaar,
zijne vrouw bereikte nog even vóór haar trouwen den leeftijd
van 18 3). Zij was één der vijf kinderen van Barend Beukers
en Susanna Dirks 4) en haar vader was nog jong genoeg om
een vriend van haar man te zijn 5). Als een goed Elchoonzoon
heeft Alewijn natuurlijk geboortedagen zijner schoonouders be-

1) Klucktlg treurspel Met Kunst en TTlwgwerken. Door A Alewijn. Te .4m8teldam, IJ!! de Erfg. van J Lesca~ije, enz, 1703
2) In het kerkinteekenregister werd den Uden Juli 1704 lDgeteekend:
Mr. Abraham .4leW!Jn van A .4dvocaat oud 39 .laren ~n de Calverstraat ouders
doodt geass. met Cornelu Swem (Swerts?) en Soph~a IJeukers flan.4 oud 18 Jaren
op de K!}sersg,ajt geass. met haar Vader Barend Beukers.
Ten onrechte WOl dt dus lD de .4ttnua~re généalogzque, blz 27, medegedeeld. dat
Alewijn lD 1705 in Indie met Sophia Beukers in het huwelijk trad.
3) 29 Juli 1704 werd akte verleend .om tot Abcouw te trouwen". Dit was baar
verJaardag tV gl Zede en Harpgezangen, 1713, blz. 176). ZIJ was dus 29 Juli 1686
geboren en werd 31 Juli lD de NIeuwe Kerk gedoopt:
Soma dochter van Barent Gerntz IJuekers en Silsanna Dlrcx Getuigen .Tan Jansz
.Tan Gerntz Bueke/8 en ÁlInelje Hendncz.
4) Vgl. Zede en Harpgezangen, 1713, blz 180
5) Beukers was in 1704 47 Jaar oud (t a p , blz 179).
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zongen 1). Toen hij trouwdt>, woonde hij in de Kalverstraat.
Uit hun huwelijk schijnen geene kinderen geboren te zijn 2).
Waarschijnlijk wist de jonge vrouw Alewijn's zwaarmoedigheid
niet te verdrijven j wti vinden althans een vers »Ter verjaardag van myn zeer waarde Huisvrouwe Sophia Beukers,
Treedende in d'ouderdom van 20 jaaren, den 29 July" 3),
waarvan ik eenige coupletten zal aanhalen, uit welke zijne sombere wereldopvatting blijkt.
»Terwyl ik treurig leg in LykClpres gedooken,
Een leeger, dat my best in al myn rampen dient,
Ontbloot van 't aardR gelnk, en bloed en boezemvriend,
Als was myn leevens draad voor 't sterfuur afgebrooken,
Ryst met de dageraad, vol gloeds en gloors en glans,
Myn Hellzon meed' in 't Oost aan 's Heemels heldre trans.
o Schoone dageraad! 'k zal altoos op u roemen,
Uw bloozend aangezicht afschilderen, zo lang
Myn geest belust zal zyn op keurig Maatgezang ,
En u, myn heIl, myn heul, myn troost en zielsvreugd noemen;
Dewyl gy van alom, waar gy uw straalen sprpit,
Myn Ziel bekoort en streelt door uw bevalligheid.
Gy lang gewenschte stond, beminnelyke morgen,
VerkwIkster van myn ZIel, die al myn leed verzacht,
Waar door ik slaapeloos slyt meenig naare nacht,
Te wreed geknaagt, geplaagt, en afgemat door zorgen,
Lie1l.achchend lonkend hcht, dat my belooft een dag,
Zo schoon, zo heugelyk, als ik ter wael'eld zag.
Een dag, waar in geen vrengd myn vreugd kan evenaaren ,
Nn Ik myn Bedgenoot, dIe lieve Lenteroos,
Sophia, die myn oog uit 's Amstels Bloemhof koos,
Myn Hart en Zielsvriendin mag op dees tyd verjaaren,
'k Voel reeds een heilig vuur, dat nieuwe vlammen sticht,
Terwyl myn hart zo dier is aan haar hart verplicht.

1) T. a. p, blz 179 en 174.
2) Van 1704-1712 werden te Amsterdam geene kinderen van hen gedoopt.
3) Vgl. Zede en Harpgcltangen, 1713, blz. 176.
17
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Myn hart, dat kwynend treurt, en nauwlyks aêm kan haaIen,
Als 't om haar rampen denkt, ontelbaar in 't getal,
Omringt en overstroomt van 't wreev'lig ongeval,
Maar weêr ontlUIkt door 't vuur van haar schoon' oogenstraalen,
Waar van een lieve lonk myn droeve wonden heelt,
Wanneer zy door haar oog my 't harte raakt en streelt.
Wat al bekoorlyk zoet heb ik van u te wachten,
Terwyl een ed'le Ziel in uw schoon lichchaam woont,
Die myn getrouwe min met trouwe weêrmin kroont,
Op het roemruchtig spoor van heilige gedachten;
Wier denkbeeld in myn ziel zo diepe wortels schiet,
Dat zy de waereld haat en met de nek aanziet.

Laat vry dat ondier my met haar rampzaaligheeden
Vervolgen dag en nacht, en slaan, nooit lastrens moe,
Myn lichchaam wond op wond met haare lasterroe ,
Myn Ziel zal, ongekrenkt, haar onder d'oogen treeden ,
Want schoon my yder haat, verdrukt, veracht, bespot,
'k Lag met al d'ydelheid, en 's waerelds wissellot."

In dezen tijd was Alewijn druk bezig met de vertaling
van een groot godsdienstig werk, geschreven door den Rotterdamschen predikant Jacobus Basnage. Het kwam uit bij den
boekverkooper J. Lindenberg te Amsterdam en was versierd met
platen van Romein de Hooghe; bij al deze platen maakte onze
dichter bovendien bijschriften in verzen. Het werk schijnt het
eerst in 1705 te zijn uitgekomen; het privilege van den 3den
druk, dien ik heb kunnen inzien, is van 19 November van dat
jaar. Die 3de druk is in elk geval niet vóór 1707 verschenen,
want er is een portret van Basnage aan toegevoegd, met dat
jaartal onderteekend. 't Groot Waerelds Tafereel 1) is een pracht-

1) Waar ,n de Hezltge en Waereld$c!ze Gesc!ztedeniaJen en Peranderirtgen fledert de
Schepptng des Waerelds, Tot !zet "tfeznde flan de Openbanng flan .Toannes, IDOrden
afgentaalt, en teder Konst"[irent door Godsgeleerde W!J8f1eenge en Waereldlyke U,tleggtugen, lJeneven8 de Tydreekeningen of .Taarboeken der Gevallen des Waerelds,
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werk in folio, met 140 platen versierd; het eerste deel behandelt
het oude testament, het tweede de apocryphe boeken en het
nieuwe testament, en het laatste deel, dat zonder platen is,
loopt nedert de Schepping des Waerelds tot aan den dood der
Apostelen". De uitgever is er trotsch op, dat in minder aan
dertien maanden over de 1500 exemplaren waren verkocht en
het werk in dien tijd twee malen gedrukt en uitverkocht was.
Alewijn had, dit blijkt uit de voorrede, het werk vertaalû
uit het nog ongedrukte handschrift van Basnage Bij de vertaling had hij nog een paar tafereelen door »braave Meesters, waar
onder Cornelis Huibertsz en Casper Luiken, twee wakkere KonstenaarR, uitmunten, in 't kooper laaten brengen." Daar Kasper
Luiken, de zoon van Jan Luiken, in 1708 stierf 1), is deze
derde druk, volgens het zoo even gezegde, in 1707 of 1708
te stellen.
Het is mij niet gelukt de geschiedenis van dit prachtwerk
volkomen tot klaarheid te brengen. De titel van het Fransche
boek luidt: Le grand tableau de l'univ~'I's, dans lequel sont peints
les événemens depuis la c'l'éation jusqu' à la fin de l' Apocalypse ,
'I'ep'l'ésentés en fig. par Rom. de Hooge, accompagnés de discours 2).
Maar of dit nu misschien hetzelfde werk is, met veranderden
titel, als Basnage's Histoire du V. et du N. Testament, 'I'eprésentée en taille douce par Rom. de Hooge, avec une e:cplication,
dat in 1704 te Amsterdam is uitgegeven, en waarvan bericht
wordt, dat er eene Hollandsche vertaling in folio van bestaat met het jaartal 1704 door Abr. Alewye (sic) 3), weet
k niet. Zeker is het, dat het eerstgenoemde werk verschei-

-r.aaukcu1"tfl In 't Frans 6e8chreeven, door de Hr .lacobu8 Ba8nI1ge, Rotterd Past
Wydera vertaalt, en met raarzen verrykt door den
en Nr Abraham AlewlJn
Met Pnvllegze van de Ed Gr M Heeren Staaten van Hall 8nde Wesl-rrielland
lJOor lIi jaaren Tot Amsterdam, Op kosten van J Lznrlrm6erg, enz, z j
1) Vgl J. C Kramm, Geschled6'f1f8Van de beeldende kunstenzndeNederlanden,Hollan:lsche en Belgzache school - van den vroegsten tot op onzen tijd, blz 1017.
2) Vgl Brnnet. Manuel du Mrazre. 1, blz 691
3) Vgl Grasse. 1'réaor de "vrea rares et précieutl:, I. blz 807.
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dene keeren én In het Fransch én In het Nederlandsch het
licht zag 1).
In het najaar van 1707 gaf Alewijn weder een blijspel uit:
Philippyn, Mr. Koppelaar 2). De inhoud is aldus. Constantia,
de dochter van Eelhart, »een Adelyk Heer," heeft op aanraden
van hare meid, Margriet, er toe besloten om met François,
den zoon van haar buurman, er van door te gaan. Vroeg in
den morgen treden zij het huis uit en vinden daar François
en zyn knecht, Philippijn.
Franç.
Phil.

Franç.

Phil.

Ik heb dan emdelyk 't geluk, myn schoone, u hier te ontfangen.
ö Gadelooze vreugd! WIst gy met welk een groot verlangen .•.
8mjeur, WIst gy met welk een groot verlangen Ik graag za.g,
Dat gy 't wat kort maakte, want het is al schoon licht dag.
Wat drommel legje hIer te kiskassen. Brul je moêr, en
[pak je biezen.
Een oogenbhk vertoefs , Phlhppyn. Myn waarde Constantla,
[Ik wil u alleen verzekeren van myn getrouwe mm,
Die u in alle deelen poogt te belIeven met ZIel en zin:
Dies heb ik, op dat wy lD de minste ongell'gentheld niet
[zouden koomen,
Myn vaêrs comptoir verkracht, en VOOI' twaalef duizend gul[dens aan Juweelen meê genoomen,
Die door uw heer vader onder hem beleent zyn, benevens
[dit geld.
Je wilt zeggen, 't blyft toch onder de vrienden dat is
even veel,
En je hebt het slegts voor de greep. Maar, ik zweerje, by
[myn keel,
Dat, zo wy ons niet van hier pakken, wy zullen zyn verraaden:
Ik heb al meêr voor dat vuur gezeeten: en daarom ben ik
[met reeden beangst en belaaden."

De vader van François, Jeroen, heeft eenig gerucht gehoord
en op zijn geroep snelt het minnende paar weg. Het rumoer
1) Brunet, t. a. p., noemt eene Hollandsche vertaling van 1706, Grasse, t a. p"
van 1709 en 1716
2) 111ys}el. Door A Alewyn. Te .Jm8te/dam, 1111 de Erjg: van J Lescazlje,
enz, 1707.
Het priVllege i8 van 3 October.
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heeft nog een ander opgeschrikt, n1. den minnaar van Hillegond,
de zuster van François, Ferdinand, die zijn liefje een bezoek
heeft gebracht en zich nu half ontkleed uit de voeten maakt. De
buren komen aanzetten, en de mannen gaan gezamenlijk zi en ,
of er gestolen is, terwijl Dibberig, de moeder van François en
Hillegond, klaagt, dat hare dochter zoo ziek is. De diefstal wordt
bemerkt en tevens een brief gevonden van Constantia, waarin
zij meedeelt, dat zij gevlucht is. Aan Philippijn , die teruggekomen is, nadat hij het verdwenen paartje in veiligheid heeft
gebracht, wordt door den ouden Jeroen de opdracht gegeven
om naar de dieven onderzoek te doen.
Daar Hillegond zeer ongesteld is geworden, moet hare meid,
Antonet, een dokter gaan halen; de meid is bang, dat nu de
minnarij van hare meesteres aan het licht zal komen, maar
Philippijn stelt haar gerust en ontmoet juist van pas een neef,
die apothekersbediende is, en dien hij voor dokter wil doen
spelen.
»Je moet zeggen, dat ze waterzuchtig is, en dat
[men haar 't water zal moeten aftappen.
Ma.ar, wil voor al niet vergeeten, daar vry wat doctors
[Latyn onder te lappen;
Want de vader verstaat geén een woord van die taal.
Christiaan.
Goed, goed.
Phil.
En zegt, dat men in deze deerlyken staat,
Zo men haar leeven hef heeft , haar aanstonds trouwen laat.
Chrzst.
Met wie?
Phil.
Met Heer Ferdinand, want daar zullen de ouders
[geweldig tegen hakketeeren,
Doch je moet daar by blyven, als de dlef by de bast, om
[hen daar toe te perslladeeren:

In het 2de bedrijf geeft Ferdinand aan zijne moeder, Leonora,
den wens eh te kennen om Hillegond te huwen. Leonora, eene
adellijke dame, wil eerst van zulk een huwelijk met een burgermeisje niets hooren, hoewel Ferdinand haar herinnert, dat zijn
vader niets dan schulden heeft nagelaten en zij armoedig moeten
leven. Doch daar zij plannen heeft op Eelhart, besluiten beiden
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hun eigen weg te gaan. En als Eelhart Ferdinand van den diefstal
beschuldigt en zij aan het vechten raken, komt Leonora tusschen
beiden, t.erwijl ook Philippijn verschijnt:
is hier te verhakstukken? wel hoe de degens uit?
selleweeken !
Ik zou je raden van dat moordgeweer vliegend op zy te steeken.
Wat zullen goede vrinden leggen te vechten? wat, wat,
dat is slegt.
Moet ik dan lyden dat men my voor een dief uitscheld?
[0 neen! 't is beeter dat ik daalOm vecht.
Heeft onze Margriet u van ochtent vroeg, niet mt het huis
[van Sinjeur Vetlafoesje zien loopen,
Met de paruik en deegen in de hand? of kwam jy daar
[om voor dag en douw laakens te koopen?
Is dat het gantsche point van uw onderling zo bloedig geschil ?
Ik bid, heeren, geef een weinig audientie; en zwyg beide stil.
Heer Eelhart, gy hebt ongelyk, want heer Ferdinand is
[onbesprooken.
Hy heeft het comptoir van Sinjeur Vetlafoesje niet opgebrooken;
Want ik heb den dief al gevonden; en de Juweelen zyn
[wel bewaart.
Wel hoe, op zo een losse voet iemand te beschuldigen, dat
[lS uw adelyk gemoed onwaard.
Maar, myn meid heeft hem van deze morgen daar uit zien
[sluipen,
En, als een hoenderdief, met gedooken hoofde heen druipen.
Dat zyn zaaken dle buiten u zyn. En dat is genoeg gezeid."
c Wat

Ferd.

Eelh.

Phil.

Eelh.

Phil.

Aan zijn meester, J eroen Vetlafoesje, deelt Philippijn nu mede,
dat hij de dieven op het spoor is en somt al de onkosten op,
die hij heeft moeten maken, want hij zou hem» niet een schraapsel
van een naagel te kort doen willen", en hij wedt om tien dukaten,
dat hij de dieven binnen een uur zal vangen. Dan maakt hij
ziju hof aan Antonet, met wie hij, als beiden genoeg verdiend
hebben, een gaarkeuken wil opzetten.
In het 3de bedrijf wordt de zieke Hillegond in nachtgewaad
naar beneden gebracht:
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Jeroen.

,.Daar komt onze Hillegondje, och! wat is zy bleekjes en
[zwak.
Dibberig. Kom hIer, myn lieve lam, laat ik je helpen.
Jeroen.
Al met gemak, al met gemak.
Dibb.
Zet haar zachjes neer, en haal een kussen, om achter 't
[hoofd te leggen.
Hillegond. (met eene flaauwe stem) Dat behoeft niet.
Jer.
Nu, nu, myn kind, laat je al gezeggen.
Jou moeder doet het om beste wd. Je ziet er puur uit, als
[de geschilderde dood."

Terwijl men op den dokter wacht, verschijnen Leonora en
haar zoon Ferdinand. Ook Eelhart komt en daarna Philippijn
met het bericht, dat de juweelen en het geld terstond overgegeven zullen worden, als Jeroen, zijne vrouwen Eelhart een
contract willen teekenen , dat zij de tegenwoordige bezitters hun
voorgenomen huwelijk niet zullen beletten. Terwijl notaris Rabbelaar het contract opmaakt, komt Christiaan , als dokter gekleed.
Christ.

"Primo, salvete amplissimi, spectatissimi
[et Reverendissimi domini.
Jeroen.
Ik bid, wil toch zo veel complimenten
[den hale niet breeken.
Want ik verklaar je inderdaad, dat ik geen woord van is[simi versta of kan spreeken.
Christ. Het is zo myn gewoonte. Nu zal ik de vrouwen en 't ge[zelschap aanspreeken , en dan heb Ik gedaan.
Secundo, salvete honorandissimae, antiquissimae matronae.
[Nobilissima et amabilissima aegrota hillegonda, denique
[salve illustrissima famllia et vos omnes hic adstantes
[presentes et futuri. Dixi. Nu zal ik zitten gaan
En tot de zaak koomen. Hoe lang is 't wel geleeden ,
Dat deze zoete patient voor de eerstemaal de ziekte ge[voelt heeft?
Dibberig.
Ruim drie maanden.
Christ.
Ei lieve! zo zullen wy ordentlyk gradatim
[van point tot point overtreeden.
Maar, kwam haar de ziekte op 't lyf, by den morgen,
middag, avond, of by de nacht?"

r

Zoo gaat het een poos door. Dan volgt deze uitspraak:

264
• Het Bcheelt haar tusschen 't pericranium
[en de planta pedis, zonder liegen.
Terwyl de propageerende humores altemaal naer het cen[trum van haar liohchaa,m vliegen,
En daar per opstructionem een soort van koek maaken,
[die haar onverdraaglyk incommodeert.
Jou dochter, myn Heer, heeft zekE're venineuse vapores
[geincorporeert ,
Dat is zonne klaar. Ik wil daar myn doctoraale hals wel
[onder verzetten."

Het meisje moet trouwen, zegt de gewaande dokter.
Jeroen.
Ch,rist.

»Maar, myn Heer, zy is immers niet gezond.
Spreek je daar een woord teegen , zo iR uw dochter binnen
[driemaal vlerentwintig nuren op een hond,"

De vader klaagt, dat niemand zulk eene zieke bruid zal willen
hebben; Christiaan zegt, dat hij een goed woord bij Ferdinand
moet doen, en Jeroen, die aan dezen vroeger zijne dochter heeft
geweigerd, verzoekt hem nu zijn schoonzoon te worden. Ferdinand en zijne moeder slaan toe en Jeroen belooft, na eene
flauwte van Hillegond, eene groote huwelijksgift te zullen schenken.
Thans verschijnt Philippijn met François, Constantia en de juweelen. Het paartje wordt door de wederzijdsche ouders met
verbeterhuis en spinhuis gedreigd, maar zij wijzen op het contract, dat intusschen geteekend is. De zaak wordt bijgelegd,
Eelhart en Leonora worden ook een paar, Antonet en Philippijn
volgen dat voorbeeld en de laatste eindigt het blijspel met de
woorden:
,.AI wie nu geneegen is, om in 't groote gild te geraaken ,
Vraag maar naer Philippyn, die alle soorten van huuwly[ken klaar kan maaken.
Hy bedient de ryke om geld, en de armen kost het niet
[een duit.
Kom, myn Antonetje, volgen wy de staatcy als Bruigom
[en Bruid."

Na 1707 had er met Alewijn eene groote lotsverandering
plaats; hij vertrok ni. :naar Oost-Indië, Daar hij er als ambte-
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loos burger heenging, is het tijdstip van die reis niet vast te
stellen; mij schijnt het aannemelijk, dat hij kort na 1707 vertrok, omdat er onder zijne gedichten geene zijn, die men later
dan dat jaar kan stellen. Om welke redenen hij het vaderland
verliet is evenmin zeker. Zijn naam treffen wij eerst weder
aan in eene resolutie van 3 Maart 1713 van den volgenden
inhoud 1) :
»Den Malaks burger Abraham Alewijns verzoekt om met
zijn overleden huisvrouws Susters dogter te mogen trouwen;
gedeclineert als strijdig met het Hollands placcaat van 24 Mei
1664".
Er is reden om te gelooven, dat met dezen Abraham Alewijns
onze dichter bedoeld is. hoewel ongeveer in denzelfden tijd
in onze Oost-Indische bezittingen, met name te Negapatnam,
dezelfde familienaam wordt aangetroffen 2). Heeft het stuk op
hem betrekking, dan blijkt er uit, dat hij in 1713 te Malacca
woonde en zijne vrouw had verloren. Zeker is het, dat hij in
Februari 1714 te Batavia 3) als koopman was gevestigd 4).
In dat jaar vinden wij hem voor het eerst weer met letterkundigen arbeid bezig. In het begin van 1714 legde hij de
laatste hand aan een nieuw blijspel: Beslikte Swaantje, en
drooge Fobert; of de boere rechtbank 5), dat hij aan de regenten
van het wees- en oude-mannenhuis opdroeg, en dat nog in
hetzelfde jaar te Amsterdam werd gedrukt 6). Uit die opdracht
vernemen wij, dat De bedrooge woekeraar, Latona, Pltilippyn
1) Ygl Realza Regzster op de generale resolutzen van het kasteel Batavza 16821805 Uztgegeven door !tet Batavzaasc!t Genootsc!tap van Kunsten Int Wetensc!tappen
dl I Lozden Gualt!t Kolf 1882, blz. 500
2) Volgens Valent\Jn, Oost-Ind1en, Y, 1, blz. 16, was lil 1691 een Rector Alewynszoon daar onderkoopman en lD 1709 een Laurens Alewynszoon secretaris van
den stadsraad.
8) ZIe de opdracht van Beslzlete Swaantje.
4) ZIe benpden
5) B1y8pel Door A Alew\Jn. Te Amlteldam, By de Er/g. van .T, .LeacaiZJe en
lhrle Rank, enz, 1715.
6) Het prIVIlege 18 van 26 November 17 J4
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en twee zijner muzikale samenspraken op den Amsterdamsehen
Schouwburg waren vertoond, en dat dit hem den moed heeft
gegeven om, terwijl hij »in Asia zynde, onderwylen in slaape100se uuren, by nacht, (zijne) poëtiecq ue drift niet (heeft)
kunnen weerhouden", nogmaals een blijspel te schrijven. Hij
meent, dat het stuk »om de vreemdigheid van 't onderwerp",
en omdat hij niet weet, »dat iemand voor (hem) ooit een formeel pleidooy in eenig bly- of kluchtspel ten Tooneel gevoerd
heeft", »d'aanschouwers niet onsmaaklyk zal voorkoomen".
De verwikkeling der klucht is zeer eenvoudig. Swaantje,
eene boerendochter, is al te intiem geweest met een jonker,
en wordt nu bij vonnis eener rechtbank, die uit schout en
schepenen van een dorp bestaat, na dwaze pleidooien van twee
geimproviseerde advokaten aan een boerenlummel, die van den
prins geen kwaad weet, als vrouw toegewezen. Het stuk is
nog al ruw van taal.
In 1715 werd Alewijn tot lid van het college van schepenen
gekozen, eene betrekking, waaraan jaarlijks emolumenten tot
een bedrag van minstens 400 rijksdaalders waren verbonden 1).
En nog in hetzelfde jaar werd hij volgens eene resolutie van
27 September door het opperbestuur der Compagnie hier te
lande (de vergadering van zeventienen) tot raad van Justitie
aangesteld j in dat stuk wordt hij »Coopman tot Batavia" genoemd 2). Voordat echter deze benoeming was geschied, .hadden de gouverneur-generaal en raden van Indië hem bij resolutie van 27 Augustus aangesteld tot advokaat-fiskaal 3), daar
Mr. Arnout Bitter, die dit ambt het laatst had bekleed, naar
het vaderland was vertrokken. Deze benoeming door den landvoogd van Indië was waarschijnlijk slechts provisioneel. Zeker
moest hij thans zijne zaken aan kant doen.
1) Vgl ValentIjn, t. a p, IV, I, blz 354

2) Deze en de volgende mededeehngen over AlewIJlls rechterliJke loopbaan dank ik
aan de welWIllendheId van den heer J H Hmgman, CommIes-chartermeester aan
het RIjksarchief ZIJ ZIJn geput UIt het archIef der 0 IndIsche Compagnie, dat
daar berust
3) In dIt stuk heet hIJ koopman en lId van het college van schepenen
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Aan de rechterlijke betrekking, die Alewijn nu bekleedde,
waren allerlei beslommeringen verbonden. Zoo lezen wij
bijv. 1): »Dien Officier zal gecombineerd met den Water Fiscaal enquette na een Dlorserije in Zuijker moeten doen".
Misschien was het aan de gestrengheid van den nieuwen advokaat-fiskaal te danken. dat in 1716 een paar ontrouwe
ambtenaren werden verbannen 2). Maar ten gevolge van
het waarnemen van dit ambt door Alewijn was er eene
plaats in den raad van justitie onbezet, en bij missive van
30 November 1716 drongen gouverneur-generaal en raden er
dan ook op aan, dat de nieuw benoemde fiskaal, Mr. Pieter
Vuist, spoedig zou overkomen, daar het onvoltallig zijn van
het college ten nadeele strekte van de afdoening van zaken 3).
In 1717 kwam Mr. Vuist te Batavia 4) en nam Alewijn dus
zitting in den raad van justitie.
Een enkel woord over dit college. De raad van justitie was na
den raad van Indië het hoogste college in onze O. Indische bezittingen. Hij bestond uit negen leden en een voorzitter, die
tevens lid van den raad van Indië was. Bij den raad van
justitie was appel van alle andere rechtbanken. De leden vergaderden Dinsdags en Zaterdags des morgens om 7 uur. Zij
mochten geen geld of geschenken aannemen, maar hadden
daarentegen een goed inkomen. Want behalve 150 gulden in
de maand trokken zij sedert 1709 5) dezelfde emolumenten als
de predikanten te Batavia. Welke die emolumenten waren,
leert ons Valentijn 6), en het is te karakteristiek om ze hier
niet in zijne woorden mee te deelén. Zij bestonden nl. »in
tien ryxdaalders en agttien stuivers kostgeld, twaalf ryxdaalders
voor huishuur, vier en twintig ponden Hollandsche boter (die
1)
2)
3)
4)
5)

Zie RealIa, blz 14. Het besluit is van 28 April 1716.
Tap, blz 348
Mededeehng van den heer Hingman.
Vgl ValentlJn, t a. p I blz. 379.
Vgl Realza, blz. 379
6) T. 11. p.. blz 247
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zes ryxdaalders kosten zouden), twaalf kannen wyn (die zes
ryxdaalders waardig zyn) , veertien pond waskaarssen , twee
kannen olyven-olie, drie kannen calappus-olie, drie kannen
Hollandsche azyn (dat te zamen ruim zes ryxdaalders waardig
is), en vier vadem brandhout, waar voor men tien ryxdaalders
betaaien moet; al 't welke ter maand te zamen een en vyftig
ryxdaalders en agttien stuivers uit maakt". Dit is dus jaarlijks,
volgens de berekening, die Valentijn er aan toevoegt, ongeveer
1450 gulden. Bovendien hebben zij nog andere inkomsten,
zoo gaat Valentijn verder, »wanneer zy als gecommitteerden 1),
of gelastigden van den Raad zitten, die niet wel na te rekenen
zyn; dog na gissing in 't jaar nog wel drie honderd ryxdaalders voor ieder opbrengen".
In weerwil van de drukke bezigheden aan zijn ambt verbonden, was Alewijn weder met letterkundig werk bezig, hoewel van anderen aard dan vroeger. Hij was Portugeesch gaan
leeren , omdat dit door de inlanders en de bewoners van Batavia
werd gesproken, maar ergerde zich nu, dat die taal, behalve
door de predikanten, door ieder gebroken werd gesproken en
vermengd met Maleische en N ederlandsche woorden. Een» inboorling van Batavia, burger koopman, Lieutenant van een
Compagnie der Inlandse Borgerye", J oan Collé genaamd, die
Portugeesch kende, stelde hem een woordenboek Latijn-Portugeesch· -Spaansch ter hand, door een Portugeeschen Jezuïet,
Benedictus Pereyra, in 1674 te Lissabon in het licht gegeven
Collé hall een gedeelte van dat woordenboek vertaald en dit
ter beschikking van Alewijn gesteld, die besloot de vertaling
te vervolgen, hoewel hij zoo weinig tijd overhad voor dezen
arbeid, dat hij er die uren voor moest gebruiken, »als wanneer men zich van 's E: Compagnies dienst verpoosende , hier
gewoon is te rusten". Daar hij Engelsch kende, maakte hii

1) Hiermee staat misschien
't exempel van 1717 zal a~n
gegeven 9 Sept 1721"

In

verband wat WIJ lezen op blz 14 der Realza .Na
l<\scaal Alewgn een Comm Issie werden

d~n \dvoc~at
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ook gebruik van een Portugeesch-Engelsch woordenboek, naar
denzelfden Pereyra gevolgd, terwijl bovendien Collé hem ter
zijde stond. Hoewel hij de overtuiging koestert, zegt hij in de
opdracht. dat zijne krachten zwak zijn, wil hij toch f'r toe
men.ewerken, dat het Portugeesch zuiverder wordt gesproken.
Iets groots heeft hij niet geleverd, daartoe schiet zijne kennis
van de taal zelve en zijne taalkennis in het algemeen te kort.
Rij draagt het boek op aan de bewindhebbers der compa.gnie
»ter kamer Amsterdam", »in 't verwachten, dat het Uw: Edle :
Groot AcMbaarheden niet mishaagen zal, den moejelyken arbeid
van Haar Eds : geringstf'n dienaar met Haar Eds : goedgunstige
bescherming te overschaduwen."
De Tes6uro dos Vocábulos das duas Linguas Portuguéza, e
Belgica. Woordenschat der twee Taalen Portugeesch, en Nederduitsch 1) zag in 1718 te Amsterdam het licht. Het werk telt
983 blazijden. Niet alleen wordt de beteekenis van alle Portugeesche woorden in bet Nederlandsch opgegeven, maar ook vele
uitdrukkingen worden vertaald.
Den lsten Januari 1719 droeg Alewijn een nieuw blijspel op
aan de regenten der beide liefdadige instellingen te Amsterdam;
het had tot titel: De Puiterveense Helleveeg, of besMte Swaantje
aan den tap 2). Die opdracht leert ons, dat Beslikte Swaantje
1) ])oor Mr A Ale"ûn, en Jan CoUé T'.t1msttrdam, By pzder van den Berge.
Een tweede tItel is ID het Portugeesch en heeft het Jaartal 1718 Een: drrde tItel
luidt aldus.
Woordenschat der twee Taaien, Portugeeult, en Nederdmtsclt; Waar tn de !JeteeRenzssen der Portugeesclte Woorden, volgena de Rykhezd van de Nederdmtsclte Taalkunde, omstandzg aangeweesen worden, litn werkstuk, dat in 't algemeen voor alle
lzefltebbers der oezde Taaien, en ~lJysollderlyk de leeraars en leerlIngen deTlelve ten
hoogsten dZl!11atzg za. ])oor Mr Abraham AlewIJn, en Joannes Collé 10t Amsterdam,
By Pzeler van den Berge, enz ,: 1714
Dit Jaartal moet echter fout zÛn, want ID 1714 was AlfWlJn nog niet in dienst
der' Compagme
2) Blyspel. ])oor A. AlewÛn. Op de Zznspreuk, 't Gaat noozt wel, daar dIJ doek
Is mecster van de broek. 1e Amsterdflm, Dy de 1;r/g. van J. uacazf:je en }}"rk
Rank, enz, 1720.
Het pnvilege 18 van 20 Apnl.
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en drooge Fobert, »'t welk d'Eer gehad hebbende van ten Tooneele
gevoerd te moogen werden, van een zo goeden uitslag geweest
is, door de groote toevloejing der Liefhebbers van vermaaklyke
Tooneelstoffen, zo my in deze Oostersche Gewesten onderrecht
werd, dat het Wees- en Oude Mannenhuis zich, over de kosten
aan deszelfs toestel en uitvoering gedaan, niet hebben te beklaagen." Daarom heeft hij nogmaals een blijspel geschreven.
Iets verder heet het: »En aangemerkt dit geheele Werk een
Boersche harssendroom is, zo weet ik niet, of ik de rechte kern
dezer akelige stoffe , of wel de waare inwendige gesteltenis van
zodaanig een megeer, als Swaantje verbeelden moet, naer den
rechten aert heb getroffen, veel min, of ik de vereischte houding, en verdere Tooneel-orders hier behoorlyk aangemerkt hebbe,
want, ik my gantsch niet vermeet een Tooneel-dichter te zyn,
of de Tooneel wetten grondig te kennen."
Zooals reeds uit den titel blijkt, is dit blijspel een vervolg
van het vorige. Swaantje houdt met haren man, die jammerlijk
onder de plak zit en telkens door haar wordt afgeranseld, eene
herberg. En zij viert haar kwade luim niet enkel tegen hem bot,
maar tegen ieder, die in hare nabijheid komt, en is steeds gereed om met behulp van vuisten of keukengereedschap het van
woorden tot daden te laten komen. In de herberg logeert een
jongmenseh, die er met het geld van zijn stiefvader en met een
juffertje van door is gegaan; deze beiden worden hier betrapt,
maar eerst nadat een paar gauwdieven het geld en tevens de
bezittingen van Swaantje machtig zijn geworden. De schout bemoeit zich met de zaak en weet Swaantje door dreigementen
tot haar plicht te brengen.
In 1721 verscheen het laatste blijspel van Alewijn : Jan Los,
of den bedroogen Oostindies vaêr 1). Jan Los heeft vroeger iemand
gewond en is de vervolging ontkomen door op de vloot te gaan.
Na negen jaren komt hij terug. Zijne vrouw heeft het intus1) B1Y8Jlel, door Abraham Alew~n
cazlje en D,rk Bank, enz, 1721
Het pmilege is van 1 September.

Te Amsterdam, B!I de Erven van.T Lei
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schen met een ander gehouden en bij dezen eenige kinderen
gekregen. De teruggekeerde matroos belandt bij een paar snollen en haar broer, die zijne vrouw kennen; hij wordt van alles
beroofd en dan door den pol zijner vrouw, als schout verkleed,
en een paar andere kerels opgepakt wegens zijne vroegere misdaad en weer losgell~ten. Het edele gezelschap deelt den buit.
In October 1720 was intusschen de advokaat-fiskaal der compagnie, Mr. Pieter Vuisi, , benoemd tot raad extraordinaris van
Indië volgens een besluit van het bestuur hier te lande, elJ den
4 den van die maand werd Alewijn benoemd tot advokaat-fiskaal.
In 1721 trad hij dus in die betrekking op 1). Volgens Valentijn 2) was dit ambt :7.eer aanzienlijk en voordeelig. Zoo mocht
bijv. de advokaat-fiskaal eene koets houden, zonder er belasting
voor te betalen, die anders jaarlijks 40 rijksdaalders bedroeg 3).
Misschien was hij reeds 18 Juli 1721 in zijne betrekking, en
dan slaat op hem de volgende resolutie 4), dat de advokaat-fiskaal »Werd g'indemneerl door de CompIe van zeekere proces
kosten, waarin hij door den Raad verweesen was, als gevaar
loopende in zijne goederen geexecuteerd te werden."
Alewijn heeft zijn nieuw ambt maar zeer kort bekleed, want
den 4den October 1721 is hij op bijna 57 jarigen leeftijd te
Batavia overleden 5). Er wordt bericht, dat hij nog em werk
in handschrift heeft nagelaten, onder den titel: A. Alewijns Sinnebeelden, bestaande in 22 prenten, door den schrijver uitgevonden, wijders door denselven met vaarzen en zedekundige redeneeringen op yder prent toepasselijk t'errijkt, en verders gestoffeerd
met veele aanmerkelijke en gedenkwaardige aloude geschiedenissen

1) Volgens mededeeling van den heer Hingman gaven gouverneur-generaal en ra.
den eerst 19 Sept. 1721 van de veranderIng kennis. Maar hy was toen reeds een
tyd adv -fisk, want 9 Sept 1721 werd den "Advokaat-FIskaal" AlewiJn eene commissie gegeven (zIe boven).
2) T a. p • IV, I, blz 353.
3) Tap blz 355.
4) Vgl ReaZ1.a, blz. 14.
5) Mededeeling van den heer HlDgman.
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en zinspreuken, uit aanzienlijke gploofwaa?'dige schrijvers en zedeleeraars getrokken, zijnde de prenten in koper gesneden door Pieter van Bergen. Het handschrift, dat tot de bibliotheek van
Mr. C. P. E. Robidé van der Aa (t 1851) behoorde, heb ik
niet knnnen inzien. Het moet de kenmprken dragen van des
schrijvers »groote belezenheid, luim en vernuft;" onder de
teekeningen, »waarop steeds Apen de eerste ro Hen vervullen,"
zijn verzen geplaatst 1).

Alewijn heeft zich bijna voortdurend met letterkundigen arbeid van zeer uiteenloopenden aard bezig gehouden. Hij heeft
gedichten geschreven en blijspelen, een herdersspel en zangspelen, heeft eene vertaling gegeven van een populair godsdienstig werk en een woordenboek samengesteld. Als blijspeldichter heeft hij den meesten naam verworven. Toch staan zijne
blijspelen beneden die zijner voorgangers, Bernagie en Asselijn,
omdat zij oneindig veel ruwer zijn van taal en veel meer de
17de eeuwsche klucht naderen.
Nog een enkel woord over de uitgaven zijner werken. De
Zede en Harpgezangen, in 1694 voor het eerst verschenen,
werden in 1715 te Haarlem herdrukt 2); de »Zangstukken" zijn
nu »tot gemak der Speelers , op de gewoonlyke G sleutel gesteld", en de bundel is voorzien van lofdichten van de Haarlemmers Govert van Mater en den schoolmeester Jan van Belle,
den bekenden berijmer der declinaties 3). De Harderszangen ,
in 1699 gedrukt, werden in 1716 op nieuw uitgegeven, eveneens te Haarlem 4). Ook dit werkje werd voorzien van een lofdicht door Van Mater. Beide bundels werden, vermeerderd met
1) Vgl Van der Aa, Bwgrapln8ch WoordenbOl;k, I, blz 173
2) Den tweeden Druk. 'Ie Haarlem, Gedrukt by de Wed: Hermanua van Hulken·
rtn, enz, 1715

3) Nom Het Franache Pad is te Amsterdam befaamd
Gen. Des Franachel& Pads uitroe\Jing is beraamd.
Dat.

Den Fran8chcn Pade is hoog bevel gezonden.

Ar.c. Hct Franachc Pad heeft de onderschout verbonden; enz.

4) Zie boven
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eene menigte gelegenheids- en andere gedichten, weer opgenomen in de Zede en Harpgezangen van 1715 1). Hierin vonden
ook enkele zangspelen, die afzonderlijk waren uitgekomen, nl.
ter gelegenheid van het huweliîk van Mandt, den verjaardag
van Cornelia Pruimer en Orpheus Hellevaart wederom eene
plaats. In 1733 verschenen nog eens: Mr. A. Alewijns Zede en
Harpgezangen. Den derden druk. Waar achter zyn Ed. verdere
en nooit gedrukte Maatgeschriften zyn bygevoegt 2). Ik geloof
echter, dat dit dezelfde oplage is als van 1715, maar nu is de
muziek vnn de kleinere gedichten er op afzonderlijke bladen
tusschengevoegd, doch die der grootere zangspelen niet.
't Groot Waereld Tafereel beleefde, zooals wij boven zagen,
verscheidene uitgaven. Van de blijspelen werd De bedrooge woekeraar in 1739 3), Beslikte Swaantje en drooge Fobert in 1742 \)
en De Puiterveense Hel/et-eeg in 1782 5) herdrukt. In onze
eeuw werden de pleidooien der advokaten in Beslikte Swaantje
nog eens afgedrukt in eene bloemlezing 6).
Bij eenige der werken van Alewijn had Pietel' van den Berge 7)
teekeningen gemaakt. En de bekende Oornelis Troost deed later hetzelfde; in ééne der uitgaven van Beslikte Swaantje vond
ik eene gravure naar eene teekening van hem, die het 3de bedrijf van dat blijspel voorstelt. Links staat Swaantje met een
1) Zle boven
2) T'Amsterdam, B!J Albert Klumper, enz
3) Te Amsteldam, B!J Izaak ])mm, enL
4) Te Amsteldam, B~ baak ])ulm. enz
5) Te Amsterdam, by .Tan Helders, enz
6) Vgl Comlsche Pletdooyen, gevoerd voor de respectlve regtbanken van Putte/veen, Cyprus e,. In de regentenkamer van delL AmsterdamscheIL Schouwburq Net de
nood'/{/e stukkC1! en mummente1t, mitsgaders de VOn1nssen, 111 dezen geslagC1L ])oor A
Alew\Jn, R Hennebo, J de Maue en./ J HartslDck Alsmede proces cnmmed
van A van Overbeke, tegen z'l(}ne holle hes, R1,Sum teneat1,S? Te Amsterdam, bIJ
J. C van Kesteren ] 823, blz 1
7) Vgl over hem. Mr C H. Immerzeel , ])e levens en werken der Hollandsche en
Vlaamsche kuustschtlders, beeldhouwers, grav8'lIrs en bouwmeesters, I, 46, en Kramm.
t a p , I, 80 Was hlJ ook boekverkooper? Alew\Jn's Tes6uro werd b\) een Pleter
van den Berge UItgegeven
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274rok aan, die van voren zeer kort is, naast haar jonker Jan.
Rechts staat één der geimproviseerde advokaten in eene toga,
met eene groote pruik, een grooten hoed en een verbazend
groot papier in de hand. Meer op den achtergrond de grienende
Fobert en zijn vader. Aan de tafel in het midden van het vertrek zit de andere advokaat, ook met een hoogen, spitsen hoed
op en eene groote mand met papieren naast zich; achter de
tafel zijn vijf personen zichtbaar, de schout en schepenen, van
welke er twee slapen. Aan den linker kant zijn nog twee mannen en eene vrouw 1). Lucas Pater maakte voor deze teekening
van Troost en voor nog een paar andere voorstellingen uit de
blijspelen van Alewijn bijschriften 2).
Sommige blijspelen van Alewijn bleven een tijd lang op het
tooneel. Zoo wordt bericht, dat Punt en Duim uitstekend voor
de advokaten in Beslikte Swaantje speelden 3), en dat ook Brinkman zeer goed de rol van één dier personagf'S vervulde 4). Wel
kwam de Hollandsche Tooneelbeschouwer (1762-1763) tegen de
beide Swaantjes van Alewijn op met de volgende kritiek 5): » zij
zijn tot walgens toe met ongerijmtheden overstelpt; het is onbegrijpelijk dat een fatzoenl~k man diergt'lijke schandelijke taal
uit zijn pen heeft kunnen laten vloeyen, of de Dichter moet
het alleen gemaakt hebben om een partij Oostindischvaarders te
doeu lagehen. Want een kind in de luyren met hot hoofd in
een Emmer met water te steeken , en een onnozelen Boer door
een kwaad wijf gedurig te zien afroE.sen, zijn zaaken, daar iemand,
die slechts een weinig sm aaks heeft, niet veel behaagen in zal
scheppen." Toch werden nog ten tijde van het directeurschap van

1) Immerzeel en Kramm vermelden deze teekemng met
2) Vgl. zlJne Nagelaaten Poezy Te Amsterdam, By de Erven P. Meyer en G
Warnars 1784, blz 45, en op blz 44 b\JschrJften op eene afbeeldmg genomen
nallr De P,,,terveense Helleveeg
3) Vgl. Corver, Tooneel-aantelcemngen, blz. 127
4) T 11 P , blz 46.
5) Aangehaald blJ P. Hllverkorn van R1JseWlJk, De oude Rotterdam8che Sckouw.
ourg, blz. 128
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Punt aan den Rotterdamschen Schouwburg (1773-1776) elf
maal blijspelen van onzen dichter opgevoerd 1).
Witsen Geysbeek zeide van Alewijn 2): "Zijn stijl, vooral die
zijner blijspelen, is natuurlijk, los en vloeijend," en »de natuurlijke en levendige schildering der volkszeden van dien tijd
maakte dezelven behagelijk." Hij haalt zelfs eenige bladzijden
aan uit de Latona en meent, dat »men zijn Bedrogen 'Woekeraar en Philippyn Mr. Koppelaar nog tegenwoordig onder
de goede oorspronglijke blijspelen zou kunnen rekenen." Verder heeft hij, evenals J eroni~lo de Vries 3), lof over voor
Alewijn's Zeegezang ter eere van prins Eugenius. In onzen tijd
velde Dr. Jonckbloet een ongunstig oordeel over Alewijn's
blijspelen 4).
Groningen, Dec. 1883.

J. A. WOR!'.

HET BRUGSCH FRAGMENT DER BERIJMDE FRANSCHE
VERTALING VAN MAERLANT'S WAPENE MARTIJN.
Tijdens het laatst Nederlandsch Congres kocht ik te Brugge
het merkwaardig werkje van den heer James Weale, handelende over de aloude stad en hare omstreken 5). Onlangs door1) 1'. a. p., bJz 355-381 JJeslzkte SwaantJe werd 5 keeren gespeeld, de Puitervelf"ttse Helleveeg 3 keeren (deze twee meest na elkander), 1)e bedroogen woekeraar 2 malen en Plttlppyn, 111r Koppelam 1 maal
2) Vgl JJwgrapkuck Anthologuck en CnttSck Woordenboek m voce
3) Vgl Proeve eener gesckiedents der Nederduttsche Dtehtkundc, 1810, Il, blz. 72
4) Vgl de Gesckteden!s der Nederlandsche letterkunde tn de twee laatste eeuwen
Grontngen, 1883, I, blz 9 en 10 In een paar eIgennamen z\Jn op die bladz\Jden
drukfouten ingeslopen, waarop ik even wIl WIJzen, men vmdt er nl. Mondt voor
Mandt en BrUIDler voor PrUImer
5) Collectton des guwes belges. - Bruges et se8 envtrona par W. H. Jamee
Weale 4e édItion. Desclée, De Brouwer en Cia, Bruges 1884.
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bladerde ik het boekje en mijne oogen vielen op bladzijde 240,
waar de schrijver, ter gelegenheid der beschrijving van Damme,
over Maerlant en zijne werken spreekt. »J'ai découvert, il y a
quinze 1) ans, - zegt hij, - quelques pages imprimées d'une
bonne traduction en vers français du Wapene Martin j je les
ai communiquées à feu M. Bossaert, archiviste de la ville de
Bruges, qui ensuite en trouva d'autres. Elles sont probablement sorties de la pres se de Jean Bortoen, imprimeur
à Bruges, vers 1480. Ces pages sont conservées aux Archives
communales de Bruges".
Deze regels gaven mij nader bericht aangaande de lakonische
aanteekening door Prof. Verdam in Verwijs' nagelaten papieren gevonden, welke aanteekening met meer andere dienen
moest voor eene helaas! ongeschreven verhandeling over Maerlant's Strophische gedichten. Ziehier die korte aanteekening:
»Bukelare's vertaling, aId XXVIII-XXIX. Ook is eene
flansche vertaling te Brugge gevonden. (Serrure, t. a. p. 131)" 2).
Inderdaad heeft de heer O. A. Serrure reeds in 1867 in zijne
verhandeling over Maerlant 3) het volgende daarover geschreven: »Niet alleen werd de "fVapene Martijn in het latijn, maar
ook in het fransch vertaald. Over eenige jaren ontdekte de
heer archivaris Bossaert, tusschen de schutbladeren (sic) van
oude registers uit het brugs eh stedelijk archief, verscheidene
bladzijden van eenen druk der XVe eeuw, die later door den
heer advokaat Gilliodts en door den heer Weale erkend werden
als toebehoorende tot 1\<Iaerlant's beroemd wijsgeerig gedicht.
Ziehier de zes eerste regels van die berijming, de eenige 4)
waarvan het ons toegelaten werd een afschrift te nemen:
1) DJt cijfer IS blIjkbaar onveranderd UIt de Ie
2) Jacob van Maerlaflt's Stropkt8che Gedwhten

uitgave overgenomen
UItgegeven en toegelIcht door Dr
Eelco VerwIJs (bezorgd door Prof Verdam), VoorberIcht blz XV. 18'19
a) .Tacab van Maerlant en z1jue werken, 2e UItgave, Gent 1867, blz 131
4) De heer GIllIodts. thans alchlVaris der stad Brugge, verzekerde miJ mtegendeel,
<lat men den heer SerrUle aanbood een volle.lIg afschrift voor hem te nemen en hIJ
toonè.e m\J zelfs een blaadje papIer, waarop dat afschrift reeds begonnen was, doch
ue heer Serrure zou er voor bedankt hebben, zeggende dat het Fransch fragment
met lang genoeg was om die moeite waard te zIJn
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Aran! Martin! ponr Dien, dis moy,
se ('e monde en tel desroy
ponrra longnement dnrer?
V énté, raison, jnstlCe et foy
partent dolant, et je croy
si tost ne dOlvent restonrner, enz.

De heer Bossaert belooft in het kort den franschen Wapene
Martijn uit te geven. Moge dit plan verwezenlijkt worden."
Lange jaren zijn intusAchen verloop en en van eent> uitgave
dier Fransche vertaling is niets gekomen. Dat ze verdiende
bekend te worden, scheen mij buiten kijf. Daarom wendde
ik mij tot den heer Gilliodts, den tegenwoordigen archivarIs
der stad Brugge, die mij met de meeste bereidwilligheid het
eerbiedwaardig fragment ter hand stelde.
Het bestaat uit acht blaadjes of zestien bladzijden druks van
het einde der 15e eeuw. Iedt>re bladzijde bevat twee strofen
der Fransche vertaling van den Wapene Martijn. Tusschen
bladzijde 8 en 9 is er eene leemte van vier bladzijden. Zoo
komt het, dat dit fragment ons de zestien eerste strofen en
daarna stroof 25 tot 40 geeft. De wormen hebben er dapper
aan geknaagd j toch kon ik bijna alles te recht brengen, zooals hierna volgt:
(Stroof 1.)

'(2.)

h Aran martin ponr dlen di moy
Se ce monde en tel desroy
Pourra longuement durer *
Yerlte ;< Raison " Iustice * et foy
Se partent dolant * et Ie croy
Si tost ne doiuent Retourner *
Il nest conte * duc * ne Roy
Qm ne honneure cöme Ie voy
Les fauIx * q ui les seuent flater *
On fait aux bons [t]out annoy
On les Repute au banes hors loy
On les VOlt batre et fouler
Leurs biens tohr dhonneur priuer *
d Ieux qUl tout Olt * voit * et ent[en]t
Pour quoy senffre il si Iöguemët
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Si tresgrant erreur durer "
A tout et a quoy que preudomme tent
Tout si est compte pour vent

On ne luy veult Riens acorder *
Tout mondain gOlluernement
Si vont Ie trot au tourment
Dinfer sans Riens [a]rester "
En quelque maniere ou comment
Que si acquitent loyale gent
Riens ne vaul t lenr parler
Il me desplaist dainssy aler "
(3.)

martin entre no us deux parlons
De ceste matiere disputons
En dyaloge ycy mis
Dont viennent ces tribulations
Qui ladis comme nous sauons
Estoient si tresfort hays "
Et a present comme cler veons
Samblent aux seigneurs si bons
Ce sont choses de petit pris "
Comment ce vient " arg[u]ons
Pour bien faire traueillons
Dy moy martin doulx amys
Sur tout ce ton bon aduys "

(4.)

i [aqu]es mon chier compaignon
Tu me demandes trop parfon
Respondre ne saroye "
De dieu nay pas si grani; don
Davoir telle discretion
De scauoir la voye "
Cal' selonc mentencion
Scrupeleus est ta question
Aduenir ny porroye
Mais ata contemplac[i]on
Te diray a correction
Dieux sa grace menvoye
Que en ce ne fournoye "

(5.)

quant Ie monde premier leua
Que lun lautre Bourmonta
Raison lors se departy "
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Et a son aler commanda
Le vilain en qui foy trouua
Et qui avoit Raison en luy '"
Que SUl' les aultres domina
Et loyaulment les gouuerna
Lors egal estat failly '"
Seignourie lors commenca
Qui sa Instruction oublie a
Pour ce est Iustice bany
Sans Rapel et sans mercy '"
(6.)

i aques Il est notoire et cler
Que les seigneurs plus labourer
Ne veullent '" pour bien faire '"
On ne puet en leur conseil parler
Pour les blen faIre gOlluerner
Il sen fallit de tout taire '"
Et par ce vsent dappeller
A leur consml qui seuent flater
Et les seigneurs complaire '"
Qlli en leur grace veult demourer
Fault la verite celer
Ou auoir la guerre
eest vng faulx exemplaire *

(7.)

i aq ues par Ie solail prenes
Par qm tout est enillmines
Par sa noble nature '"
Quant coullert est des nuees
Et de la bruine comme salles
Si ne peut a ycelle heure '"
Remonstrer ses clartes
Ainsi coeuure en tous lees
Le faulce creature '"
Nobles euures bi en mentendes
Qui est hIdes et pites
Et chose mOlllt dure
Et malse auenture '"

(8 )

quant soutiellix premier trouueret
Et entre eulx pourparlerent
Les seigneurs ainsi tenir '"
Le bien pour mal conuerterent
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Pour Ie proffit quilz en leuerent
Et Ie seigneur y print plaisir '"
Et a ce Ie aduerterent
Par fixion quilz coulourerent
Que bien en deuroit ensuyr '"
Lors en felonnie entrerent
Et loyal conseil debouterent
Qui ainsi les veulent trahir
En Infer pms sent ilz boulir '"
(9.)

e N seel de prince ne ty fye
Et leur paroles ne croy mIe
Dauid Ie dist en son psaultwr '"
Leur promesse est tromperie
11 ne leur chault quequon en dIe
Preudomme ne sen peut aidier '"
Quelquc seruice ou courtoisie
Tu leur faces toute ta vie
Il ne te vauldra vng denier '"
Oncques ne fu seignourle
SIl prlst conselI a faulse mainie
Qm parseura sans dangier
Et aucuns sont fait encachier '"

(10.)

martin Ie tay oy con ter
Vray et loyaulment parler
Dont Ie te scay tres bon gre '"
Car Ie ne sauoye ymaginer
Ne aussi en moy trouuer
Ce que tu mas Remonstre '"
Ore say blen et voy tout cler
Qui les princes font errer
Tout fait Importunite '"
Ceulx qui les ont a gouuerner
Les font tout deshonnorer
Et font de malice decre
Au feu dinfer soient liure '"

( 11.)

martin encore plus me dy
Se dieu qui est plain de mercy
Aime toute creature '"
Egalement tant ty qua my
Dy moy pour quoy Ie te pry
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Que fortune est si sure
Aux bons qui de coeur lont servi
Et qui ne font conte Rien de lui
Ont bonne auenture '"
Pourquoy lordonne dieux ainsi
Mais on ne sen sceit plaindre a qui
Cest chose moult dure
Et bien contraire parture.
(12.)

i aques veulx tu decliner
De nostre foy et errer
Estu fol ou Radottes ol<
Comment 08es tu ainsi parler
Tu men fitis tout espanter
Tu es bien mal aduises ol<
Veulx tu ton dieu accu ser
Et de faulte luy Imposer
Tu seroye ars et brules ol<
Il te fault mieulx adviser
Et de ton erreur confesser
Ou tu serae deboutes
De ton dieu et condampnes

(13.)

i aques ne soies plus esbahi
Dieux qui e~t rlain de merchi
De Iustice et de bontes ol<
Grace et bien si vient de luy
Et maluaiste de lannemy
Dieux hait tout maluaistes ol<
Combien que dieux Ie seuffre ainsy
Que les mauluais ont leur plaisy
Et sont pour saige Reputes ol<
Certes Iaques ponr vray te dy
IIz en seront en dur part[y]
Cal' plus hault en eur [m]ontes
Tant plus bas en Inf[e]r gettes ol<

(14.)

i aques soyes a certainnez
Que ceulx qui sont fortunez
Dauoir eur par pechier ol<
Sont adroit chemin entrez
De briefment estre menez
Au tourment du feu dinfel' ol<
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Quant ilz ont plus q[ue] asses
Et Riens nen chaut qui en soit greuez
Ne qui en vient en dangier >\<
Seront en soursaut happez
De la mort et estranglez
Qui souuent vient desgaigier
Sans aucun espargnier >\<
martin tu mas bien advertis
Et bien et sage ment aprins
Par ta grant courtoisie '"
Ie ten dy monlt grant mercys
Tu as mon coeur tout Resioys
Et mis hors merancolie "
Se Ie voy mais hault assis
Les mahClenx " et anoir pris
len seray sans ennye "
Car ailleurs seront punis
De dien debontes " [e]t hays
Leurs enfans ne fauldront mie
Daler a nient Ie my cöffie "

(16.)

martin son pooit a toy parler
Sans toy conroncier ou eschaufer
[O]n sans moy plus tenchier >\<
Ie te vonldroye blen demander
[Po]ur quoy dieu seuffre a tourmëter
Les pecheu[r]s en lnfer "
Perpet[u]element san[s c]esser
Qui [a] luy porroit arguer
Trop si dure son courouchier "
Il se porroit bien passer
De autant de temps illec durer
Que len use de pecher
[Et pa]r Rate de temps punier " I)

(25.)

Jaques tieng a

(15.)

>\< >\<

martin on dist cömunaulment
Et plnseurs soustiennët fermemët

1) Hierachter ontbreken 4 bladzuden. waarop 8 strofen gedrukt waren. zoodat
men uithoofde dezer leemte van de 16e tot de 25e stroof komt Dat er eene leemte
is. beWiJzen de woorden Jaqucs twng. waarmede de volgende stroof niet aanvangt.
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Que amour goute ne voit ..
Et est sans entendement
Cest vng prouerbe que on dist souuët
Certes se ainssy estoit ..
Il fait folie qui lentreprët
Ne quil Ie poursieut legieremët
Chescun eschlUer Ie deuroit "
Ore disent vng aultre Ie saige gët
Que pour amour dieux omnipotët
Char humain auoir voloit
Saige seroit quil Ie Ioingeroit ..
(26.)

i aques cöpaing Ie tieng tout cler
que trois amours len puet trouuer
Dont I[a] premiere et la grignour ..
Est carite qui Ie veul[t] hanter
Doibt aultres am[our]s sourmonter
Richesse et mondain honnour "
Est la seconde qui fait greuer
Larme ,) et dieu separer
Cest amour est en fin dolour "
La tieree veult gouuerner
Ionesse qui quiert son per
Les iosnes y font labour
M[a]is pau en loyal amour "

(27.)

(I) a premiere amour dont Ie vous dis
Est en dieu tout comprins
Et dieux en elle point ne doubtes "
Dieu descendl ue paradis
En la vierge de biens Remplie
Et pour amour fu delle nes ..
Il frequenta auecq les Iuifs
Et fu deulx vendu et trahis
Sans cause ala mort menes ..
Ala croys fu tendu et mis
Claoes .. naures " et hault assis
Entre Iarrons " de tous costes
Cest ame plus que asses *

(28.)

charite des sus nomme

1) Drukfout voor Lasme
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Qui ycelle a en luy plante
On Ie doit saige Reputer ..
Qui de tel [amour] est ..... .

Et fust en tourment mene
On ne Ie porroit tourmenter ..
Le corps porroit estre gaste
Mais en larme 1) ne seroit greue
Tel amant scelt bien amer ..
De dIe u ne sera Ia tel don donne
Aux pecheurs ne administre
Aux bons Ie voul[dr]a acorder
De tel amour Remunerer ..
(29.)

1 autre amour ont pluseurs ..
A estre tiches et haut assis
Honneur allle la cheualerie ..
Tel pert corps et blens pour toudJS
Auoir mondain" honneur et pris
R1Ches~e aime Ie vsurie
Et pluseurs aultres auarJS
Qui mettent ponoir et aduis
Pour or masser toute leur Vle *
Tel ne sont compte ne compns
Aueucq les premIers dessus diS
Silz eu[sse]nt tout lor darable
Il l ne leu]r souffiroIt mIe ..

(30.)

d [e c]este amour a difference asses
Destre Riche ou hOllnoures
Car a lun ne puet Riens soufthr ,.
Et lautre veult estre Renommes
Que on parle de lui de tous costes
~e honneur tu veulx deseruir ..
n fault que dieu soit de toy ames
Sur tout Regracies .. et lones
Aussy te fault il dicux cremir ..
Soyez hardis et vous armez
Pour bien faire Riens ne doubtez
Vaine gloirc te fault hall'
Et pris de Ribaulx escheuir *

1) BliJkbaar eene drukfout voor

laSTI!8

(als hooger)
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(31 )

o [Jaqu]es homme honneur nauoit
Se lamour ne proeedolt
De bon franc et net eoeur "
Qui vray honneur amer vouldroyt
VleI ou losne qui que ce soit
SOlt dorguel net et pur"
Qui veult Vllue en honeur a droyt
De Rien glotifier ne se dOlt
QUlI SOlt priSle dun trompeur "
Le tel cUlde et cUldoIt
Quant de Rlbaulx pnsles estoit
Estre dlgnes de grant honneur
Soyez sourt a tel parleur "

(32 )

r IChesóe nest pas resproube
Mais queUe seit bien possesse
Bien dlstrlbue et bien aequis "
A droyt despendu men loue
Vne partIe a droyt garde
Vne piLrbe pour dleu partis"
Mals damer RIChesse dot Iay parIe
Et damer dIen et feliClte
Ne peut f'stre ensamble mis"
Damer Riehesse sans charite
Oest vng amour desordonne
Et qUl est de dieu hays
Enteng blen que Ie te dis "

(33.)

I a tierehe amour est proeedant
De Ionesse de cu er floflssant
Oomme chose de verdonr floris "
De Iouene euer Ioyeulx plaisant
Qui amssy alme faIt Rime et ehant
Et est de Ioye tout Remplis "
Quant il VOlt vng bel semblant
Au euer ly samble [q]1Il1 sol!. plus grand
Que Roy conte duCe oJu m[areJhis
Quant en vlllonme on ne [estJ ..... .
Et en loyaulte len va auant
Oest vng amour de grant pris
Et eroy de dIe u pau hais '"

(34.)

e est amour viët de trop Regarder
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Et sur ce trop ymaginer
Et natme qm y faIt consent *
De deux cuers IOlndre et assamble[r]
Et quicöqnes amour veult acuser
Destre aueulles pau sentent "
Cest a desir trop encliner
Sans sauoir a ce Resister
Telz sont Inconstat comme vët "
Et ne Eceuent que cest damer
On en VOlt au tat en soy finer
Et parseluer loya[ ul]ment
Co mme bIas Ieux on voit souuët *
(35.)

martin tu mas blen apns
Car Iay pluseurs foys oys
Hommes et femmes parler asses "
En parIer en chant et en dis
Que damour estoient pris
Sil fu vray ou controuuez *
[NJe fu oncques aduertis
Il me sam bIe grans et [petis?]
Sont . . .. d....... [aJmour naurez
. . .. ne ...... c est digne de pns
.... cun amour est Interdis
Car amour est demenez
En mamte mamere et hantez "

(36.)

Aques tu mas fort assailly
i Tu mas ReqUls Ie tay oy
Pluseurs choses demander
Tu ma ..... [pUJlS la puis cy
Sans auoir Repos ou mercy
Il Ie ma faUu supporter *
Cuides tu Jacques Ie ten pry
Que bien me plalst dauoir ainsy
Moy tant fait endurer "
Nenny Jacques pour vray te dy
Se Ie men sauoye plaindre aquy
Et pour ce Ie te fray parler
Aussy Ie te veul examiner "

(37.)

o Re dy moy Iaques se tu Ie sees
Se toute gent sont succedes
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De adam nostre premier parent "
Et pour qnoy donc est lun Renommez
Gent[llJhomme et tresbien nez
Et la[utrle Vllam de serue gent"
Le gentil est bel saluez
Le vIlain est de chescun foulez
On d1st fy vilain vatent "
11 est de chescun diffamez
len suy courouchies considerez
Que ainsRY va a present
Et fu pareil premierement "
(38.)

martin tu me demandes trop aua[ntJ
De chose qui mest trop pesant
Et plus que neant obscure "
Se Rich[e]s deuen01t vng truant
Vng vsurier " vng faulx merchant
Et eust bonne auenture "
Il seroit honnoures autant
Comme gens de lIgnage grant
Richesse oste lordure "
Et por ce sont pluseurs tendant
A Riehesse et moult desirant
Et lors nont de dieu cure
Ne que leur arme ,) endure "

(39.)

(m) artin pluseurs sont dopinion
Que vIlaine et serue nation
Sont de caym suecede "
Qm abel comme faulx felon
Mourdry sans occasion
[Il] nest b1ës eest tout erre "
Car toute sa generatlOn
Fu par la diuine punicion
Par Ie delouue toute gaste "
Ou b1ble tout eler Ie treuuon
[M]ais telle fanlee condition
De caym seront trouue
Tant que Ie monde soit fine "

(40.)

p luseurs aultres Bont dauis

1) Nogmaals voor aamc.
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Et soustiennent fort toudis
Que telx gens Ront de caym venus
Le lil Iloe qui fut maulàls
De son pere et de dien punis
LC]es[t] tont erreur cöme dessus *'
[V]ne bonne et sainne brebls
[P]orte bien aignel malsain pourris
[C]ar parel I est souuent veus *'
[A]v noble abraham de dien amys
[S]ont succede serfs et chetis
[A] aussi [n ]obles de gl'ant vertus
[L]e wusequent est tout abus *'

Door de heeren Holtrop en Campbell werd dit curiosum besproken in hunne standaard-werken over onze eerste Nedprlandsche drukken 1); doch zulks schijnt aan VerwijR en aan al
Maerlant's uitgevers ontsnapt te zijn.
In zijne Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième
siècle (1868) wijdt de heer Holtrop een lang artikel aan den
drukker van ons fragment, Johannes Bnto (of Britoen of Bortoen) en aan zijne werken, die reeds in de vorige eeuw door
den Bollandist Ghesquière en anderen werden besproken (bI.
61-69.) Hij zegt er: »Le savant archiviste de Bruges, M.
Bossaert, a découvert des fragments très précieux, collés dans
les couvertures de vieux livres et de registres ou ils étaient ensevelis depuis bientot quatre siècles. 11s font partie, Ie premier
d'une traduction en vers français du poème: Wapene Martyn,
de Maerlant; - Ie second ete....... M. Bossaert a eu l'extrême obligeance de me communiquer deux de ces fragments,
dont j'ai donné les facsimile à la Planche 61 (129) b et c."
Op de aangewezene plaat geeft de heer Holtrop inderdaad
twee strofen der berijmde Fransche vertaling van Maerlant's
Wapene Martijn, welke strofen juist ontbreken aan het frag1) Deze inlichting werd mu door den heer Ferd Vander Haegben, urn even ge·
leerden als hulpvaardigen bibhothecans der Gentsche hoogeschool , verstrekt, toen Ik
hem sprak over Weale's en Serrnre's vermeldmg der J<'ransche berummg van den

Wapene Mart'fJn
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ment, dat mij onlangs door den beer GilIiodts werd onderworpen. Daarom schriif ik ze hier uit Holtrop's werk woordelijk af:
q UIl soyt vray et que Ie dy voir
Te fay par medea scauoir
Qui de lason fu raVIS "
Son pere voloit bien decepvoir
Et embld. tout son tresor
Tua son frero qUl fn pIS *
Et laissa Royaulme et manou'
Et tous ses parens saus plus veoil'
Ponr lason son doulx amis "
Amonrs fist tout te fay scalloÏI
RaIson ny eut 9,ncun pouoir
Celle que Ialme Ie te dis
Ne seroyt Ia par moy oeClS *
p our vray martm tu es hal dIS
De parler de mal en pis
Et de sonstenir grand erreur *
Petit ne grant ne vault ton advis
Tu as erre tu as fallia
Et veulx mal faire par faveur *
De moy serastu mieulx apris
Se Ie pnis estre de toy 0ys
Et tu en aras pau dhonneur *
Cal' ta science sera lUIS
Avecques les Ioenes en fans peti.
Tu es ung merueIlleux docteur
Desoubz lombre dun fanlx couleur

*

Blijkbaar heeft men hier de vertaling van stroof 10 en stroof
12 van Dander Martijn.
Van zijnen kant geeft de heer Campbell l ) (Annales de la
typo[!Taphie néerlandaise au X Ve öiècle, 1874, blz. 285) de vol1) Op blz 284 en 285 van zlJne Annales geeft de heer Campbell ook de beschrIJving van Maerlant's 't Boeclc van den houte (te Antwerpen omstreeks 1496
bij HenrlJc van Rotferdamme L~ttermvder (SIC)) en TfTapene Martvn (ook aldaar
gedrukt biJ Hennclc d~e leUersmder. 1496. 28 d. ~n Augusto)
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gende beschrijving van het geheele fragment van het Brugsch
archief:
:>JACOB

van Maerlant. Harau Martin (en vers). Sans indication

de lieu, de typographe ni de date (Bruges, Joh. Britoen , entre
1477 et 1481). 36 feuillets, caract. de goth. H. M. T. (Roltrop)
61(129)c, 26 lignes longues avec signatures et réclames sans
chiffres in-4°.
»F. 1 recto: h Àrau martin pour dieu di moy // Se ce monde
en tel desroy // Pourra longuement durer I! Verite * Raison *
Iustice * et foy /; Se partent dolant * et Ie croy // etc. F. 28
verso, de1'nière ligne: Àuecq Ie nou vel testament * I/ dans la
marge inférienre et intérieure de cette page: combien que je c /1
»Découvert aux archives de Brages en 1851 par M. Bossaert,
l'Àrchiviste. M Bradshaw m'a communiqué cette description
en Octobre 1866."
Hieruit volgt, dat de Fransche vertaling van den Wapene
Martijn, toen zij door den heer Bradshaw werd gezien, bestudeerd en nauwkeurig beschreven, niet aellt blaadjes (feuillets)
telde, gelijk tegenwoordig, maar zes en dertig. Bedenkt men
nu dat iedere bladzijde druks twee strofen heeft bevat en dat
iedere stroof van den Vlaamschen dichter ook in de Fransche
berijming ééne stro of beslaat, dan kan men de volgende berekening maken. De Wapene Martijn of eerste Martijn telt
75 strofen, de tweede (Dander Martijn) te1t er 26 en de
derde (Vander D1'ieroudicllede) telt er 39, te zamen 140 strofen,
die in het drukje der 15e eeuw 70 bladzijden of 35 blaadjes
zouden beslaan hebben, hetgeen zelfs min is dan de »36 feuillets" van Bradshaw en Campbell. Wellicht heeft de heer
Bradshaw de gansche berijmde vertaling der drie Martijns van
Maerlant onder de oogen gehad.
Hoe jammer toch dat men er alsdan geen volledig afschrift
van genomen heeft. Nu heb ik slechts 32 strofen van den
Wapene Mart{jn kunnen terugvinden, mitsgaders de twee
strofen van Dander jHartijn, die een gelukkig toeval ons in
Holtrop's plaat heeft, bewaard.
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Door het herbouwen van het lokaal van het stadsarchief te
Brugge, zijn de twee derden der charters, registers en verdere
stukken gedurende geruimen tijd over vijf verschillige en daartoe niet bestemde lokalen verspreid gebleven. Wellicht zijn
tijdens die verhuizing de 28 gemiste blaadjes zoekgeraakt of
voor altoos vernietigd. Alle opzoekingen van den tegen wo ordigen archivaris hebben tot niets mogen baten.
Hoe onvolledig ook. kwam mij dit fragment toch belangrijk
genoeg voor om in zijn geheel gedrukt te worden. Al wie weet
welke diensten de Latijnsche vertaling van Bukelare reeds aan
de tekstkritiek van den Wapene ):fartijn heeft bewezen, zal de
waarde der Fransche berijming niet geringschatten.
Gent, Dec. 1884.

PAUL FREDERICQ.

EEN NIEUW FRAGMENT DER LORREINEN
A.lNGEWEZEN DOOR J. TE WINKEL.

Indertijd bezat de Heer Lammens , bibliothecaris te Gent,
een fragment van 310 verzen, dat zich nu op de Koninklijke
bibliotheek te Brussel moet bevinden en waarvan het eerst verslag gegeven werd door F. J. Mone in ZUIl UebersicM der
Niederl. Volksliteratur, Tiibingen 1838 p. 59 vlg. Hij gaf bet
den titel van Laidoen, naar den hoofdpersoon, van wien daarin
een avontuur wordt verteld. In 1843 liet J. F. Willems het
drukken in het VIlde deel van het BelgiscA Museum bI. 441450, onder den titel Gaidoen , omdat hij meende, dat Laidoen,
zooals de naam wm'kelijk in het Hs., niet eens maar wel twaalfmaal, geschreven is, »niet wel voor een Franschen naem kon
doorgaen". Hij achtte het zeker, dat het » fragment deel maekte
van eene vertaling des Franschen romans van Gaidon", die toen
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nog niet uitgegeven was, maar waarvan Francisque Michel een
paar stukken in zijne uitgave van La chanson de Roland had
meêgedeeld. Te recht echter merkte Dr. Jonckbloet, Roman van
Karel den Grooten, Leiden 1844 Inl. XIII vlg., op, dat het fragment niet kon bebooren tot (len roman van Gaidon , daar de
hoofdpersoon van dien roman »annemis mortex" was van Gelloen
en diens geslacht, waartoe ook Pinabeel behoorde (dien hij op
't eind van het Rolandslied zelfs bestreed, al had hij toen ook
den naam Thierry nog niet met dien van Gaidon verwisseld),
terwijl de Laidoen van ons fragment als vriend en gezel van
Pinabeel voorkomt.
Dat Dr. Jonckbloet juist gezien heeft, bevestigt de roman
van Gaidon zelf, die in 1862 door F. Guessard en S. Luce in
de verzameling der »Anciens Poètes de la France" werd uitgegeven en waarin ons fragment niet is terug te vinden. De gedachte, dat het fragment misschien zou kunnen behooren tot
den roman del." Lorreinen, kwam wel voor een oogen blik bij
Dr. Jonckbloet op, maar hij »vond geene genoegzame zekerheid om het op te nemen" in zijne uitgave der eerste vijf fragmenten, welke van dien roman bekend geworden waren (fragm.
A I-V); en sinds dien tijd is er geene poging meer gedaan,
om meer zekerheid te verkrijgen, zoodat Dr. Jonckbloet in den
derden druk zijner Geschiedenis der Nederl. Letterkunde I (Gron.
1884) bI. 386 alleen opmerkt: »Wij bezit,ten een fragment,
waarin zekere verrader Laidoen de hoofdrol speelt, en dat men
niet weet tot welk gedicht te brengen".
Toch had het vinden van verscheidene andere fragmenten
der Lorreinen tot eene andere opvatting kunnen leiden, niet
alleen van die, welke in 1876 door Dr. J. C. Matthes werden
uitgegeven (fragm. B I -IlI) , maar vooral ook van die, welke
het eerst in 1877 werden bekendgemaakt door Dr. H. Fischer,
en daarop met nog twee andere door Dr. M. de Vries in dit
Tijdschrift III (1883) bI. 1-50 werden meêgedeeld (fragm.

Cl-IV).
Men vergunne mij op grond van die nieuwe fragmenten te
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betoogen, dat het avontuur van Laidoen zonder eenigen twijfel
behoort tot den roman der Lorreinen, en dat slechts het Fransche
origineel van het 2de en 3de boek behoeft teruggevonden te
worden, om dat ook met mathematische zekerheid te kunnen
bewijzen. Daartoe ga een kort overzicht van het avontuur
vooraf.
De graven Pin abeel en Laidoen zullen eenige met goud beladen »someren" begeleiden, maar de aanvoerder der Siten,
die zich met hen in dezelfde stad of dezelfde legerplaats bevindt, slaat zijnen manneu voor J zich te wapenen, in alle
stilte weg te trekken zonder dat de anderen er iets van weten,
en dan, van eene hinderlaag uit, het escorte te overvallen.
om zich van den rijken buit meester te maken: want, zegt hij J
"Want dIe hoeneren sal men honen
Ende quaet altoes met quaden lonen".

Het plan wordt uitgevoerd. In eene bergstreek worden de graven overvallen. De Siten wenden voor, dat zij verspieders in
hen zien, en of Laidoen al antwoordt, dat zij uit het leger
komen, waar zij de koningen Rpraken, het baat niets. »Slaetse
doet!" roepen de Siteu, en daarop nemen de graven verschrikt
de vlucht naar het woud. »Someren ende gout" lieten zij achter; en de Siten, wien het niet om het leven der graven,
maar alleen om het goud te doen is, laten hen ontvluchten,
terwijl zij het goud prijs verklaren en de voerlieden der lastpaarden dooden. Met hunnen buit keeren zij daarop weder
naar het leger terug.
»N u hort, gi heren, ende verstaet,
Hoe desen heren haer verraet
Heeft geloent ende hare pme " ,

zegt de dichter nu bij den aanvang van zijn verhaal der lotgevallen van Pin abeel en Laidoen, die elkaar bij de vlucht
kwijt raakten in het uitgestrekte woud, »vol van eiselike dieren". Pinabeel vindt spoedig gelegenheid om naar het leger
terug te keeren, want i~ een hoogen eik geklommen, heeft
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hij het landschap overzien en in de verte » ene port" ontdekt,
die hij opzoekt en vanwaar men hem den weg naar het leger
wijst, dat hij na een langen tocht bereikt.
. Laidoen echter dwaalt den verkeerden weg op. Hij vindt
boven op eenen berg een nest van »jonge vogelgripen" en
wordt door den ouden grijpvogel aangevallen. In den strijd,
die daarop volgt, verliest hij zijnen linkerarm, en in zijne benauwdheid richt hij zich tot God en »Sente Jacop". Hij gevoelt, dat zijn ongeluk eene zware straf is omdat h~j »geport
was om traisoen", maar de grijpvogel, tevreden met Laidoen's
arm, waarmeê hij zijne jongen voert, spaart zijn leven, en
nadat hij zijne wonden zoo goed mogelijk verbonden heeft,
d waalt hij verder »altenen roepende op Gode ende op siere
moeder" ;
»Senne Jacob gelofde hl
Smen wech, geloves mi,
Oec gelofde hl dat hl nemmermere
En sochte geerehande kere,
Daer hl Karle ochte Vone (lees: Yone)
Mede pijnde te mesdone
Ochte iemene van haren magen;
Gode so ginc hi opdragen
Sine veede altemale."

Hij beloofde, dat hij »altoes die soene geren" zoude, als hij
in leven mocht blijven;
»AI hadde hi oic (lees oit) geweest quaet,
Hl set ane Gode nu sinen raet
Ende geeft ewehke vrede
Smen vianden alse GeU' (d.l. GeHoen) de de ;
Maer mochte uutcomen Laldoen ,
Hl sout bat hO.:Jden ende doen,
Dan Gell( oen) dede sbn gelof."

Den geheelen nacht kon hij niet in slaap komen, maar als de
dag aanbreekt, hoort hij eenen haan kraaien en besluit daaruit tot de nabijheid van menschen. Inderdaad vindt hij ook
weldra eene kluizenaarswoning , door eene gracht omgeven.
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Daar woonde reeds langer dan veertig jaar Serpio, »ene helege
heremite", die maar zelden door iemand bezocht werd, omdat
het woud door de wilde dieren, dip er leefden, te onveilig was.
De hulp van dezen kluizenaar roept Laidoen nu in j doch lang
duurt het vóór zijne stem gehoord wordt. Eindelijk is de kluizenaar »tot vor sijn dorken gegaen" en ziet hij daar den graaf,
die hem »ontfermelike" toeroept: »Laet mi in, lieve here".
Daarmeê breekt het fragment af.
Beschouwen wij nu dit verhaal in verband tot de ons bekende fragmenten van den roman der Lorreinen.
Van het land der Siten, waaronder, zoo als Dr. De Vries
( Tijdschrift III bI. 5) te recht heeft opgemerkt, Scythië aan de
Zwarte Zee bij de Palus Maeohs moet verstaan worden, is
reeds sprake geweest in de door Dr. Jonckbloet uitgegeven
fragmenten, namelijk A I vs. 2105, II vs. 2186, 2259, 2282,
2305, 2316 en 2327. Uit die plaatsen blijkt, dat Yoen da'tr
koning was en er ter bescherming van zijn land tegen Gelloen's dochter Yrene de stad Gardeterre stichtte, maar later

met Helene heimelijk het land der Siten verliet, om geruimen
tijd met haar »in hogen Goten bi den berge Oaucasus" te
wonen. Zijn zoon Rltsaert, dIe niet wist, waar zijn vader gebleven was, trok daarop het land der Site u rond om hem op
te zoeken, maar te vergeefs. Hij wilde er zelf nog geen koning
worden, maar vertrok weder, na er tot »drossate ende montbore" aaugesteld te hebben, A II vs. 2356
»Enen grave, hiet Elijn",

zooals in de uitgave van Dr. Jonckbloet staat, maar waar men
veilig voor hiet elijn mag lezen hugelijn, met het oog op fragm. 0
III vs. 95 vlgg., waar wij graaf Hugelijn als bestuurder van
het land der Siten aantreffen. Als nu Yoen en Ritsaert beiden
het Sitenland verlaten hebben, is het niet vreemd GeUoen, den
verl'aderlijken doodvijand van Yoen, aan zijne dochter Yrene,
de keizerin van Oonstantinopel, den raad te hooren geven,
BlIvs. 72 vlgg.:
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»Dat si op Siten orlogE',
Want Yoen noch Rltsael't
En co men nemmermeer del'waert."

Dat Yrene haars vaders raad opvolgde, blijkt uit fragm. C
III vs. 95-234, waar verhaald wordt, hoe Yoen , nadat Helene
hem ontvlucht was, naar het land der Siten terugkeert en
daar voor Gardeterre een »heer van Grieken" vindt, zoodat
zijne komst met een groot leger graaf Hugelijn, die de stad
verdédigde, hoogst welkom is. Sinds dien tijd behandelen de
fragmenten der Lorreinen, die nog volgen, namelijk C III
vs. 234-360, C IV en zelfs het eenig fragment, B III, van
het de!de boek, alleen den strijd in het land der Siten, waarbij
Gelloen den verrader speelt, omdat hij verklaart, C IV vs.
277 vlgg.:
»Maer ie wille ter keysermnen smden
Ende ten andren minen kinden ,
Dat si haer orlogen laten staen,
Want Wl hebben soene gedaen,
Die nemmermeer na desen dach,
Ocht God wilt, versceden mach ,"

en ter zelfder tijd »wrachte na sine sede", d. w. z. in 't geheim
zijne dochter tegen Yoen opstookte en haar liet aanzeggen,
dat zij den oorlog tegen Yoen moest voortzetten, omdat hij
zelf de heidenen in Frankrijk zou lokken en daardoor Karel
en zijne genooten zou beletten Yoen te helpen; C IV vs.
328 vlgg.:
,.Dus 80 hout GeHoen, die here,
Die 80ene, dIe hi selve sprac
En tie hl haestelike brac."

Men kan er nu niet licht meer aan twijfelen, of het verhaal van Laidoen is eene episode uit dien oorlog van Yrene
tegen de Siten, waarin Laidoen en Pinabeel tegen Yoen en
Karel de rol van verraders spelen, evenals GeHoen dat gedaan
had, die ook overal in den roman der Lorreinen voorkomt als
verbreker van eed en gelofte. Zoo wordt Gelloen , A II vs.
1119 vlg., iemand genoemd,
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»Die geloeft heeft menege soene
Ende gehouden en heeft enge ne ,"

en wordt, A II vs. 1486 (vgl. ook vs 1571 vlgg.), van hem
gezegd: »llOyt en hilthi soen no vrede", geheel in overeenstemming met Laidoen vs. 207 vlgg.:
)} Hl geeft ewehke vrede
Smen vtanden, alse Gelloen dede,
Mael' mochte uutcomen Laidaen,
Hl sa ut bat houden ende doen
Dan Gelloen dede sijn gelof."

Heet het van Laidoen, vs. 205: »al hadde hi oit geweest
quaet", van GeIloen vindt men gezegd, A II 1750, dat hij
»oit hadde geweest een quaet", en 0 II 275 vlg., dat hij »oit
verradere quaet geweest heeft".
Dat de naam Laidoen in 't geheel niet voorkomt in de ons
bekende fragmenten der Lorreinel'l, kan geene reden zijn om
zijn avontuur niet tot dien roman te brengen, want al hebben
wij ook omstreeks 10,000 verzen van de Lorreinen over, deze
maken blijkbaar van den geheelen roman nog slechts een gering gedeelte uit. Zoo komen ook Jan van Mes alleen in A I,
Paridaen en Pyroet van Tolose alleen in A Il, Pyroen alleen
in BIl, Vrederijc alleen in B III voor. Pinabeel daarentegen
wordt een paar maal in de fragmenten der Lorreinen teruggevonden, namelijk A II 2939 en A IV 47, waaruit tevens
blijkt, dat hij tot de maagschap van Gelloen behoorde.
Dat de dichter Laidoen tweemaal (vs. 137 en 185) Sint Jacob
laat aanroepen, is niet vreemd, want ook de dichter der Lorreinen spreekt meer dan eens van St. Jacob van Oompostella,
blijkens het verslag, dat aangaande bet eerste boek der Lorreinen gegeven is door Mone, Untersuchungen zur Gesch. der
tentschen Heldensage, p. 219 en 237.
Ook wat den stijl aangaat, komt ons fragment met den
roman der Lorreinen in menig opzicht overeen. De dichter
spreekt zoowel hier als daar zijne toehoorders aan als »gi heren",
hetgeen in de romanlitteratuur juist niet zoo algemeen is. V gl.
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Laidoen vs. 55; » N u hort, gi heren, ende verstaet" , met
Lorr. A. II 60: "Dam'om dor God, gi heren, hort", Lorr.
o IV 21*: »ghi hebt, gi heren, dor God verstaen" , en L01'r.
o III 95 vlg.: »ghi hebt, gi heren, ane mine wort hier te
voren wel gehort". Vooral in zijne gebreken blijft de dichter
zich gelijk. Hij is in ons fragment even breedsprakig als in
de Lorreinen en herhaalt dikwijls hetzelfde in andere, gedeeltelijk zelfs in dezelfde, bewoordingen. Hij bedient zich gaarne
van tegenwoordige deelwoorden: men vgl. bv. Laid. 112 vlg.:
»dus ginc hi in dat foreest sere dolende", Laid. 180: »int
wout ginc hi dolende doe", Laid. 199: »Laidoen die dus dolende
geet", Laid. 278: »ende heefte ne roepende vernomen", met
Lorr. A II 3755: »dat trensoen bleef hem daerin stekende",
Lor1'. B II 31: » daer bleef dagende here Yoen", Lorr. B III
87: »wat dat hare nakende es", Lorr. 0 II 174: »dat houdende was haer oem Alquijn", Lorr. 0 IV 144 vlg.: »die
coninc wartse doe verbatende soe".
De roman der Lorreiuen wordt ontsierd door een groot aan-

tal stoplappen om 't rijm. De meest gewone zijn zeker geloves
mi (LMr. A IJ 1712,4641, IV 100, BIl 51, 0 III 212,
278, IV 40 enz.), dat men ook vindt Laid. vs. 186, 216 en
geloft mi das (Lorr. B. Il 196, III 166, OIV 144,185), ook
te vinden Laid. 232.
Eindelijk is ook de taal van ons fragment geheel dezelfde
als die der Lorreinen. Men lette slechts op het gewone oehle
voor oft en op si voor is, waarbii nog verschillende woorden
(ook bastaardwoorden) en uitdrukkingen kunnen gevoegd worden, die wel niet uitsluitend aan de Lorreinen eigen ziin, maar
toch ook weêr niet zóó gewoon, dat men ze in ieder Dietsclt
werk zou kunnen aantreffen. en die met elkaar eene hooge
mate van bewijskracht bezitten. Men vg1. Laid. 12 en 41,
someren met Lorr. B l 514, waar ook sprake is van someren,
met goud en zilver beladen. Jfontainge vindt men Laid. 24 en
Lor1'. B III 130; geslegen comen (= komen aanrijden), Laid.
26 en Lorr. A II 697 j ontfaren (met den datwf) Laid. 39
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en LOTT. C IV 60. Gewen met e voor gewin, Laid. 47 past
bij gewennen, LOTT. C III 170 en wennen LOTT. B III 124, C
III 312, IV 321 voor winnen. Houden (= blijven staan) leest
men Laid. 50 en LOTT. B I 335, C TIl 336. GeTaken bi gelucke
(voor het meer gewone bi geval of bi aventuTe) , Laid. 83, stemt
overeen met CO men bi gelucke, LOTT. A II 4425, waar het op
beide plaatsen op stucke rijmt. Lange wile (adverbialiter voor
langen tijd) vindt men Laid. 87 en LOTT. A I 1024; hem getToesten (moed houden en vertrouwen) Laid. 94, 111 en LOTT.
A n 3627. Laid. 104 vlg.: »hi vernam ende versach" is te
vergelijken met LOTT. C III 142: »80 versachi ende vernam".
Het zeldzame woord onthoegen voor bedroefd maken, teleurstellen, staat te lezen Laid. 124 en LOTT. A II 4453. Avetien
vindt men Laid. 132 en LOTT. A I 1513; gepoTt sijn (uitgegaan zijn), Laid. 144 en LorT. A I 995, 1479; gepTinden,
Laid. 153 en LorT. A II 2144, V 232. De ongewone uitdrukking »geerehande kere soeken, daermede", Laid. 198, komt
overeen met »en soeken keer, daerbi", Lorr. C 11 238. Arm
ende kaitijf, Laid. 201 is te vergelijken met aTem keytief, LOTT.
A Il 987. Of sijn met den genitief (= iets niet Dleer hebben,
iets kwijt zijn) leest men La id. 212 en LorT. A I 909; nutten
(= eten), Laid. 239 en LorT. B I 10, terwijl een zin als Laid.
236 vlg.: »hi hadde gelegen daer (d. i. in die cluse) vele meer
dan XL jaer", terstond doet denken aan LOTT. C III 69 vlg.:
»daer lach die vrouwe in die cluse tien jaer". Bovendien wordt
ook de ingenomenheid van den dichter der LOTreinen met het
kluizenaarsleven in den Laidoen teruggevonden.
Na al die punten van overeenkomst zal men er wel niet
meer aan twijfelen, of het tot nog toe zoo raadselachtige Laidoenfragment behoort voortaan fragm. XV· van den roman der LOTTeinen te heeten en als zoo danig eene plaats in het tweede boek
van dien roman, vermoedelijk na fragm. C IV, te erlangen.
Groningen, 22 Dec. 1884-.
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LOYHIER ENDE MALART.
Op het eind van de llde eeuw reeds maakt Hariulf in zijne
Kroniek van St. Requier melding van een gedicht (» patriensium memoria quotidie recolitur et cantatur" zegt hij), waarin
de overwinning bezongen wordt, behaa.ld door koning Lodewijk
op Guaramund, die, op aanstoken van den Frank Esimbard ,
aan het hoofd van barbaren, eenen inval in Frankrijk had gedaan. In dat gedicht nu mag illen eenen Franschen t,egenhanger zien van het Duitsche Lodewijkslied, want koning Lodewijk is Lodewijk In en de door hem behaalde zegepraal is
de overwinning, die hij in 881 bij Saucourt op de Noormannen bevocht.
Dat het door Hariulf vermelde gedicht verloren is, kan geene
bevreemding wekken; wèl mag het een gelukkig toeval heeten,
dat van een gedicht uit de 12<le eeuw, wa.arin hetzelfde onderwerp behandeld wordt, waarin namelijk Gormond en Isembart
aan het hoofd van Perzen en Arabieren eenen inval doen in
Frankrijk, maar door koning Lodewijk verslagen worden, een
fragment van ruim 600 verzen bewaard is gebleven, het eerst
door den baron De Reiffenberg in zijne Cl!1'onique rimée de Philippes Mouskes in 1838 bekendgemaakt en later door Heilighrodt in het derde deel der Romanisclw Studien en door A. Scheler
te Brussel in 1876 uitgegeven onder den titel La mort du, roi
Gormond.
Dat het gedicht, waarvan wij dat belangrijke fragment bezitten, of liever eene jongere bewerking er van, in zijn geheel
is opgenomen in den Roman de LoMer et Malart , is de reden
geworden, waarom men op dat compilatiewerk der 14de eeuw
in den laatsten tijd meer de aandacht heeft geveRtigd 1). Dat
1) ZIe 0 a Gaston Parls
1881, p 2~9-253
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werk echter bestaat, voor zoover men weet, in het Fransch
niet meer. 'Vij kennen het alleen uit een Nederrijnsch, uit
Blankenberg afkomstig, handschrift, dat ons aan het einde
mededeelt: »Die wolgebome fraw die da genannt war Margret
grevin zu Widmunt und fraw zu GenweiIe, Hertzog Friedrichs
von Lothringen haussfraw, die hat diss buch erstmals uss latin
in welsche sprach tlmn schreiben in dem jar der geburt Chr.
1405 und ist danach fürbass von welscher sprache zu teutsch ge·
macht durch die wol geboren fraw Elisabeth, von Lothringen
grevin, witwe zu Nassow und Sarbrücken, des vorgenannten
hertzog Friedrich uud Fraw Margret tochin ..... in dem jar
der geburt Chr. 1437". Bovendien bestaat de roman ook nog
in een Duitsch volksboek, waarvan het eenig bekende exem·
plaar in 1514 te Straatsburg gedrukt is. Naar dat, bijua ge·
heel met het HS. gelijkluidende volksboek nu heeft Karl Simrock
den roman in Nieuwhoogduitsch overgebracht en in 1868 te Stutt·
gart uitgegeven onder den titel Lolwr' und Maller', Ritter'r'oman
erneuert van Karl Simrack, nadat de vrouw van Friedrich von
Schlegel reeds in 1805 den roman naar het HS. zeer onvolledig
in Nieuwhoogduitsch had bewerkt, onder welken vorm hij te
vinden is in het zevende deel (bI. 140 vlgg.) van Fr. von
Schlegel's werken.
Dat de opgave van het Latijn als oorspronkelijke bron op
eene vergissing moet berusten en de Fransche roman niet van
1405, maar reeds van de 14de eeuw moet dagteekenen , is door
Gaston Paris betoogd, maar wordt nog bevestigd door de ontdekking, die ik voor eenigen tijd maakte en die ik belangrijk
genoeg acht voor de geschiedenis zoowel der Nederlandsche als
der Fransche letterkunde, om haar hier meê te deelen.
De Duitsche prozabewerking, tot nog toe gehouden voor de
oudste, die er van den Franschen roman bestaat, is de oudste
niet. Zij is jonger dan eene Middelnederlandsche vertaling in
verzen, waarvan fragmenten zijn bewaard gebleven, die men
tot heden nog niet tot eenigen bekenden roman heeft kunnen
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terugbrengen J), maar die, volgens Mr. L. Ph. C. van den
Bergh, »in schrift uit het laatst der 14de eeuw" geschreven,
en, volgens C. P. Serrure, »uit een handschrift van de laatste
helft der veertiende eeuw versneden" zijn. Ik bedoel vooreerst
het fragment van 23 verminkte en 23 halve versff~gels, dat
door Mone 2), die er acht regels van mededeelde, Pinnaert gedoopt, en (loor C. P. Serrure uitgegeven is in het Vaderlandsch
Museum I (Gent 1855) bI. 431-433. De uitgever besluit met
de opmerking: »Thands dat al wat er van overblijft het licht
ziet zal misschien de een of ander kunnen aanwijzen tot welk
dichtstuk het behoord heeft"; doch eerst dertig jaar later zijn
wij in staat dat misschien weg te laten. De andE're fragmenten,
),een reep pergament midden doorgesneden, bevattende het bovenste gedeelte van twee bladen", maken met elkaar acht brokken uit, samen 158 gedeeltelijk verminkte versregels. Zij werden op de bibliotheek van Thysius ontdekt en het eerst uitgegeven door Mr. L. Ph. C. van den Bergh in de Werken van
de .Alaatsch. der ~Ned. Letterkunde, Nieuwe Reeks VII, 1 (Leiden
1852), bI. 142-148.
De uitgever dacht, dat zij misschien tot den roman van
Galien restorés konden behooren , maar kon dat niet bewijzen; en
dat vermoeden blijkt dan nu ook onjuist te zijn, ofschoon er
wel eenig verband tusschen onzen roman en den Galien restorés
bestaat. Wij lezen namelijk in het Fransche volksboek van
Guerin de ,~[ontglave {edit. Lenoir, Paris 1519) fol. LV rO »Galien regna puissamment. '. et porta la couronne de ConstantinobIe , puis emmena sa mère à Montfuzain avec sa femme,
Guimardes. En celle Guimardes engendra Galien restoré, qui
moult exauça nostre 1oy. Celluy fut père Mallart, Ie compai1) Dr Jonckbloct heeft lil den derden druk zlJhcr Geóch der Nederl letterkunde
I (Gron. 1884) bI 389 nog maar alleen meê te deelen "Sedert de Awl IS UItgegeven bleek, dat de fragmenten, afgedrukt lil de Nzeuwe reeks van werken der Maatschappv van Letterkunde VII, 1 bI 143 vlgg, en dIe lil Serrure's Vaderlandsch
Museum V bI 431, daartoe met behooren, zooals vloeger gegIst werd"
2) F J Mone, Ueberszcht der Rzederland Volkslzteratur, Tublllgen 1838 p (iv.
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gnon Lobier , qui endura moult de mar' 1). De vader van Malart bad dus den bijnaam restorés, d. i. de nieuwe, omdat zijn
vader ook Galien heette, evenals Brun de la Montagne, aan
wien hetzelfde lot als aan Tristan wordt voorspeld, li restorés
Tristrans genoemd wordt, eu de verrader Milo in den roman
Florence de RfJme zich zelf den naam van Judas le restore
geeft 2). Zoo heet ook de nieuwe Ogier van Ardennen, namelijk Ogier, de broeder van Malart, in onze fragmenten (vs. 138)
de restoreit , welk epitheton Van den Bergh aan den Galien
restorés had doen denken. Overigens is de held van het volksboek Galien 1'estorés, welks oudste druk van 1500 dagteekent ,
niet ue tweede Galien, maar diens vader, die dus te onrechte
zijns zoons bijnaam ontving.
Aan de hand van het Duitsche volksboek Lo'her und Maller,
zooals Simrock dat in ruimer kring verspreidde, valt het ons
niet moeielijk aan onze fragmenten de plaats aan te wijzen, die
zij in den roman hebben ingenomen, al is dan ook het volksboek veel verkort en al schijnt het ook, dat het Fransch waarnaar het volksboek bewerkt is, in kleinigheden afweek van het
Fransch, dat de vertaler van onze fragmenten vóór zich had.
Daardoor missen wij tevens voldoende hulpmiddelen om de
verminkte versregels der fragmenten gebeel en met behoorlijke
zekerheid te kunnen herstellen, Op het voetspoor der vroegere
uitgevers heb ik toch in dit opzicht gedaan wat ik kon en de
aanvullingen door cursiveering aangeduid, waarbij men bedenke
dat mijn doel was de fragmenten leesbaarder te maken, zonder
dat ik in den waan verkeerde den oorspronkelijken tekst hersteld te hebben.
Het fragment Pinnaert verplaatst ons in het begin van het
tweede der drie deel en , waarin het Duitsche volksboek verdeeld
is (bij Simrock p. 41). Loyhier, door keizer Karel, zijnen va-

1) Aangehaald door Gaston Paris, BMtOtre hU de la France, XXVIII p 227
2) Vgl daarover EmIle Gachet, GlosJatre Roman des Ch,'onUjlles Rtmées de God.
de Bomtlolt , etc Bruxelles 1859 p 414
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der, voor zeven jaar uit Frankrijk gebannen, is met zynen
wapenbroeder Malart over Lombardije naar Constantinopel gereisd, waar hij wonderen van dapperheid verricht heeft in den
strijd tegen den Saraceenschen koning Pinnaert, die de stad
belegert. Loyhier en Malart als gevangenen voor zich gebracht
te zien, is Pinnaert's hoogste wenscb, want eerst dan acht hij
zich meester van de stad. Hij hoopt dan Loyhier tot het heidendom te kunnen bekeeren, en hem vervolgens zijne dochter
Sinoglar (of Sumaglore, zoo als zij in ons fragment heet) ten
huwelijk te geven; maar koning He1dinc, die alleen uit liefde
tot Sinoglar Pinnaert in den oorlog gevolgd is, verneemt dat
plan met schrik, en, zich tot Pinnaert wendende, zeide hij: »Edele
heer, ik heb u honderdduizend man aangebracht en beb dat
op eigen kosten gedaan, en ik zal u ook niet verlaten vóór
wij Constantinopel veroverd hebben; maar dat doe ik alles ter
wille van uwe dochter, en geeft gij haar nu aan een ander
tot vrouw,
Dat wetic herde wel te voren,
Soe vele te meer es theer verloren.
Waendic niet de vrouwe winnen,
In souder niet vele merre'j binnen,
5 Nemaer morgen metten dage
Soudie met vrienden ende mage
Wederkeren in mijn lant.
Bi onsen God Tervogant,
Te hulpen en quam ie niemere
10 No om vrouwe, no om here.
Al hadden si u altemale leit,
Die nu slJn m Kerstenheit.
Doen selde Pmna81 t, dle conme.
»Here Heldinc J). in ware dmc,
15 Ie was quahke bedoeht,
Dat lct voert hebbe bracht,
Dles was lC qualike beraden.
N n hoert mi spreken allegader :
Bi Mamette, minen here!
i) In t

HS. volgens Serrure: "Hen al dien , in ware dine."
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20 Moegdi mi Loyere. den jonchere ,
Get,aen bringen ofte Malaert 1 ),
Ic geve u bi namen ter vaert

Vrouwe Sumaglore te wive".

In het volksboek leest men daarvoor (p. 41): »Das thu ich
Alles um eurer Tochter willen, und wüste ich dasz ihr sie
mir nicht geben wolltet, so wollt ich morgen des Tags mit
all meiner Mannschaft aufbrechen, wieder heim in mein Land
zu reiten. Helding , sprach König Pinar, so mir Machmet
helfe, ich habe das nicht wohl bedacht. Könnt ihr mir Loher
und Maller in meine Hand liefern, so will ich euch meine
Tochter geben". Daarop volgt dan in het Duitsch: »Diess Gelübde nahm König Helding von König Pinar an: aber ihm
wäre besser gewesen, er hätte der Dinge nie gedacht. König
Helding war sehr froh, dasz ihm der König seine Tochter ZUID
Weibe verheissen hatte. Er sprach: So ruil' Machmet helfe,
ich win nimmer Ruhe gewinnen, ich habe denn Loher und
Maller zu euern Händen geantwortet. lch hab einen guten
Fund erdacht, sprach Sinoglar, des Königs Tochter , dasz euch
ihrer einer soU werden, eh die Bonne zu Gnaden geht". In deze
woorden meen ik flauwe sporen van overeenkomst te ontdekken met vs. 24-46, de halve en daardoor onverstaanbare versregels, die aan de keerzijde van de vorige bladzijde te lezen
waren. Men vindt er o. a. vs. 33 Malaert, vs. 34 meester le . er
(lees Loyer), die inderdaad Malart's meester was, vs. 37 scone
maget faliant, vs. 43 rade doen, vs. 44 tavont wel gectigen j
doch bij den jammerlijk verminkten toestand van het handschrift valt er niets met zekerheid te herkennen.
De andere fragmenten verplaatsen ons een heel eind verder
in den roman. De Saracenen zijn verdreven, Loyhier heeft
Sormerine, de dochter van den keizer van Constantinopel, Ourscart (Hoogd. Orscher), gehuwd en is met haar naar Frankrijk
vertrokken, maar onderweg, in Lombardije, heeft zijn neef
Ottoen, de koning van dat land, hem wegens een ouden wrok
1) In 't Hs volgens Serrure: .Gaen bringen. bringen of"
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gevangen genomen. Sormerine daarentegen is aan Ottoell ontsnapt en in Constantinopel teruggekomen; maar Ottoen begeeft
zich ook daarheen, strooit uit dat Loyhier overleden is en
tracht Sormerine's hand te winnen. Dat is nochtans te vergeefs. Op allerlei wijzen weet zij hem te misleiden en zelfs
Loyhier uit zijne gevangenis in Pavia te verlossen en naar
Constalltinopel te doen overkomen. Dáár echter heeft Ottoen
den grootsten invloed verkregen op den zwakken keizer, zoodat noch Loyhier noch zelfs Sormerine iets vermag. Op eens
komt nu Scheidichin, die vroeger kamerjuffer van Sormerine
geweest, maar later met Malarl getrouwd was, de tijding brengen, dat Malart , die intusschen zijne bloedverwanten teruggevonden heeft, met een groot leger op marsch is naar Constantinopel, om Ottoen te straffen en Loyhier weêr in eere te brengen. Zoodra Loyhier dat verneemt, verlaat hij Constantinopel
om zijnen vriend te gemoet te gaan; maar dicht bij Malarl's
legerkamp ziet hii, hoe een ridder (Diederic , bastaard van
koning Ansays) eene jonkvrouw tracht te onteeren; hij komt
haar te hulp, en nu heeft er een hevige strijd tusschen Loyhier
en den bastaard plaats, die eindigt bij de komst van Malarl en
andere ridders; want nauwelijks heeft Loyhier zijnen vriend
Malart herkend, of hij sloeg den helm op, en riep uit:
47 ,.Gheselle, edel ende vrome 1),
Gode ende mi zijt welcome!"
Malart die woerden wel vers toet ,
50 Blide was hi in den moet,
Want hi kende wel Loyh'ere,
Ende beette neder vele schiere
Ende namene in sinen arem
Ende custene menich waerf.
55 Malard zeide: »te gheere tide
Ne was ic noyt also blide
Als ic nu bem, deghen fier.
VOT

gheen conincrtke en gavic hier

Uwen staet ende uwesen;
1) In 't HS.· .gheselle eydel vrome vrome",
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60 Ic bern alre smerten ghenesen
Na dat ghi zijt ghesont;
Mi dinct ghi te ghere stont
Zo wel en waert op u lijf.
Segt mi, here, wat doet mijn wijf
65 Ende Sormerine 1), die vrouwe?" »Wel zij zijn zonder rouwe",

sprak Loyhier tot hem: en nu stelde Malart zijnen vriend voor
aan z!Jne bloedverwanten. Ik breng u hier, zeide hij,
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Mmen vader ende minen broeder
Ende Ansayse, des sijt vroeder,
Hem derden van kind .
Nu so willewi dle stede
Constantinoble beleggen.
Den keyser en zulwi ontseggen
Gheenen vl'ede no gheene Boen,
Mochtewi den valschen Ottoen
Ghecrigen ende slaen te doot."
Doe was daer bliscap groot,
Selve die heren .. , . . . .
, ' . . . . . . naer . . . . . •
Ansays ende Ogier
Welcomden den ridder fier
Wtermaten herde zere.
Die bastaert was uten kere;
Maer die pays was gemaect
Harde zaen ende ghestaect
Biden toedoene van den here,
Al waersi beede buten kere.

In het Duitsch is het bovenstaande over het algemeen minder uitvoerig, ofschoon men er toch ook een paar zinnen vindt,
die hier niet voorkomen. Het luidt bij Simrock p. 108: »MalIer, rief er (Loher), du lieber Geselle, komm her und küsse
mich. Da erkannte ihn auch Maller und rief: Lieber Herr,
ich bin froh, dasz ihr gesund aus dem Kerker gekommen sind;
1) Van den Bergh leest Formandyne (P), doch zegt: "het woord was bijna onleesbaar".
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wenn mir ein Königreich geschenkt würde, ich wäre nicht so
erfreut. Lieber Herr, ich bringe euch meillen Vater und meinen
Brader und König Allsi und alle meille gaten Freunde. lch
wollte gen Constantinopel, König Orschern zu belagern, der
euch in euern Nöthen nicht za Hülfe kommen wollte. lch
weisz, er hat Ott bei sich, den falschen Schalk. Darum will
ich nimmer ruhen bis ich sie beide gefangen habe [lch hab
euch zu Pavia gesucht, und habe die Stadt mit Sturm genommen. Als ich euch da nicht fand, bin ich hierher gekommen ,
euch in des Kaisers Land zu suchen] I). König Galien und sein
Sohn Otger redeten auch freundlich zu Lohern. Sie freuten
sich alle, dasz sie Lohern gefunden hatten und schickten alsbald nach dem Bastard, der mit Lohern versöhnt ward".
N u trekt het leger naar Constantinopel op, terwijl men in
de stad zelf op tegenweer bedacht is; en het fragment begint
met de volgende verzen, die ik niet bevredigend kon aanvullen:
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• . . ren den keyser fijn
. . . palays marberijn,
• . • menegen bar oen
. . . die dese Ottoen
· . . . . . zaeh groot ghetelde
· . . . . . . . . . . upten velde
· . . . . menigerande saet
· . . . . . . . . . . dat verstaet.
Vor den keyser dat si quamen.
Die ke9ser zeide: »om onse vramen
Geve ons yemen goeden raet.
Na dien dat gheBcepen staet
Waert go et dat wi uut voeren
Die wile dat zi zijn in roeren
Om te slane haer ghetelde,
Want wi hebben in onser gewelde
Omtrent dertieh dusent man,
Helm up thooft, halsbereh an.
Ende ghi, here coninc Ottoen,

1) Dit zal wel m onze vertaling weggelaten zijn. omdat het toch reeds te voren
vermeld was
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maak, dat wij u niet te vergeefs
zoeken 1),

110
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120

125

lD

den strijd behoeven te

Mer dat II volc mede vaerd!"
Dies seaemden die Lombaert
Ende ghinc hem in den wapijn doen.
Die coninc ontboot zine baroen ,
Datter niemen make geluut,
Maer dat men stillekine trake uut.
Bi waende de Spaenyarden becrupen
Ende al heimeliken beslupen:
Sulc waent Binen viant bedriegen,
DIe hem zelven moet lieghen.
AIBO was den keyser ghesciet
Min no mee, in lieghe nniet.
Uut Constantinoble der stede
Trac Ourscart·), data waerhede,
Wel met dertich dusent man,
Die alle vruchten zinen ban.
Het waren alle goede lieden
Ende tanesiene scone mesnieden.
Drie batailgen de keyser maect.
Deerste batailge wel gheraect

gaf hij aan.... doch hoe er verder moet aangevuld worden,
is niet na te gaan, daar in het Duitsch al het voorafgaande
in de weinige woorden wordt afgedaan, die onmiddellijk op de
reeds aangehaalde volgen: »Maller und das Heer ritten fürbasz
vor Constantinopel. König Orscher war auf seinem Palast und
rief seine Räthe zusammen. Was rathet ihr mir? fragte er:
ihr seht, meine Feinde sind gekommen. Bie sind femher gewandelt und werden jetzt müde sein: darum wollen wir hinaus ,
alsbald mit ihnen zu streiten. Die Räthe antworteten: Der
Rath ist gut. Da liesz König Orscher die Trompeten blasen
1) Deze woorden zlJn gerechtvaardigd door Ottoen's gedrag in den vroegeren strijd
tegen de Saracenen
1) V d. II leest Oursarc, doch zegt .• onzekere lezing" Met het oog op de
verdllitschmg van Ma/art in Maller. meende ik voor Orsclter hier Ouracart te moeten aannemen
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und zog aus der Stadt mit ganzer Macht. Er hatte wohl sech-

zigtausend Gewappneter".
Ook Malart van zijnen kant maakt zich tot den strijd gereed. Hij was vrij in de keus van het terrein,
Dat was hem een groot voordeel.
Malart besette dat eembeel.
Sinen here, den vromen Loyhiere,
Gaf hi deerste batailge seiere
130 Ende hi zeide zonder bide:
,.Ie sal zijn bi uwer zide,
Want het gaet ons beeden ani
Entie vader, die mi ghewan,
Die sal dander batailge hebben". 135 "Sone, in wilse niet ontseggen",
Seide die vrome Galyen.
Die derde so gaf hi metben
Sinen broeder den Restoreit (d. i. Ogier);
Aerde node haddise ontseit.
140 DIe vierde gaf hi, des sijt wijs,
Den oudsten Bone Ansays,

Die bi namen hiet Gwyoen;
Die vijfte zinen broeder, den baroen ,) ,
Die bi namen hiet Geraerd,
145 De zeste voerde die bastaert.

Koning Ourscart deed nu met zijn leger den uitval, en onder
de eerste strijders behoorde Diederic, de bastaard. Hij zag een
vijandelijken ridder naderen en dadelijk vlogen
Die goede zwaerden uten seoe.
Ele die ghine andren toe.
Die bastaert verhief zijn zwaert
Ende sloueh den ridder ter vaert
150 Upten helm die goet was,
Dat hi eraeete als een glas,
Ende tswaert zane ten tanden dure.
Dat was den ridder zwaer aventure.
Ri sturte neder up die heide.
1) Venta daaronder niet den broeder van Malart , maar dIen van Gwyoen
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155 Elc dpde andren cleine vrede
Harentare up dat velt.
Gheen scamel man stille en helt,
Alsoot es te wetene goet.
Menich drouch daer hogen moet
160 Weder ende voort up; dat plain.
Daer moeBte menich eidel (1. edel) grain
Neder vallen in den velde,
Die ligghende bleef in ongewelde,
Dat jamer was al te groot.
165 Ghinder was . . . . . . . . . .

In het Dnitseh wijkt de indeeling van Malart's leger eenigszins af en wordt van Diederie's strijd geene melding gemaakt.
Men leest er: »Maller bestellte seinen Kampf aneh nnd gab
den ersten Streit seinem Bruder Otger , den andern König
Ansi, den dritten zweien Königen, Ansis Söhnen, den vierten
gab er dem Bastard, den fünften führte Maller, den sechsten
Loher. König Orseher nud seine Gesellen sehlngen friseh
zn, Maller nnd seine Gesenen liessen es aueh an nichts fehlen". Wat daarop in het Dnitseh volgt, maakt den verkorten inhoud van het laatste gedeelte onzer fragmenten uit:
»Otger , Mallers Brnder, erwisehte Salomon den W irth : er
zog ihm den Helm aus nnd wollte ihm das Haupt absehlagen; das ersah Maller und sprach: Lieber Bruder, schone mir
diesen : er ist mein guter Freund. Ergieb dieh, spraeh Maller.
Da gab ihm Salomon sein Sehwert. Maller sehiekte seinen
Wirth Salomon ins Gezelt. Man moehte da wohl grossen Streit
sehen und manehen Mann sein Leben verlieren : sie sehlngen
waeker anf beiden Seiten". Daarvoor vindt men in onze fragmenten:
Al nu zijn zy ghesconfiert.
Doe wasser zere gppongiert.
Men ghincker vechten zeere.
Malard maecte daer den heere,
170 Ende dede hem zere ontsien.
Ende velletse bi tween, bi drien,
Des keysers lieden harentare.
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Hi maecte menige dode bare.
Nif'men dorste zijns ontbiden,
175 Wanb hine wilde niemens miden.
In eene batailge quam hi gereden,
Daer vant hi, dat sijn waerheden,
Salemoene, zinen waerd,
Daer Loyhier haddEI vertaerd
180 So vele goeds daer te voren.
Ogier, zijn broeder utevercoren,
Hadden tonder, es mijn verstaen;
Den helm addi hem ofgedaen
Ende zouden thooft of ebben yalagen,

indien Malart niet juist van pas gekomen ware en gezegd had:
Lieve broeder, spaar mij dezen, hij is een goed vriend van
mij, want hij heeft Loyhier en mij, toen wij het eerst in Constantinopel kwamen, gastvrij geherbergd en ons veel geborgd,
toen wij in armoede verkeerden. (Zie Simrock p 8-24). Geef
u aan mij over, sprak Malart tot Salomoen, en deze reikte
hem zijn zwaard over, waarop Malart hem naar het legerkamp
deed brengen. Toen werd de strijd heviger, en ook koning
Ourscart onderscheidde zich daarin zeer,
185 Galyene dat hi verzach.
Daerwaert reet hi wat hi mach;
Cort q uam hi in zijn gemoet,
Die haex hief hi metter spoet
Ende slouch den coninc Galyen ,
190 Daer men toe mochte zien,
Recht upten helm boven,
Dat hine te male heift ycloven;
Maer tbeckineel was zo goet,
Datter tswaert daer up onstoet ;
195 Maer die slach was zo groot,
Dat rijc (misschien: hijs) was in groten noot,
Ende Galyen bleef in dole.
So was hi gheeent ter scole
Van den keyser van Grleken.
200 Hi maecter herde vele zieken
Van Spaenyarden in dien daghe.
Galyen was van dien slaghe
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30 an dole, in gheere manieren

Ne

con~ti

zijn paert bestieren.

Toch bleef Malart overwinnaar, want hij snelde op koning
Ourscart toe en drong met zooveel geweld op hem in, dat hij
van 't paard viel en Malart's gevangene bleef. De episode eindigt met de inneming van Constantinopel, waar Loyhier tot
keizer wordt uitgeroepen en Ottoen, die gevlucht, maar ontdekt was, aan de galg zijn verdiende loon ontving voor ontrouw
en lafhartigheid.
Zooals men ziet, geeft het Duitsche volksboek het middel
aan de hand, om de tot nog toe onverstaanbare fragmenten
in hunnen samenhang te begrijpen. Ik meen alzoo voldingend
bewezen te hebben, dat de nu verloren roman LoMer et Malart
nog in de 14de eeuw in het Vlaams eh is vertaald, en dat onze
fragmenten alzoo ouder zijn dan het volksboek en mitsdien de
oudste vorm, waarin de Fransehe roman bewaard gebleven is.
Groningen, 3 Januari 1885.

;[. TE WINKEL.

LIJDEN.

Het is bekend dat het Got. (ga)leipan, Ags. lîffan, Os. lîthan,
lîdhan, On. lîffa, Ohd. galîdan, Mnl. lijden, in 't algemeen een
gaan, varen, en meer in 't bijzonder het begrip van voorbijgaan, doorgaan, overgaan uitdrukt. Zoo lezen wij bijv. in de
Nederfrankische Psalmen (LXV, 12): wi lithon thuro fuir in
thuro watir, »transivimus per ignem et aquam", en in den
Heliand (Sehmeller's uitg. 68) €'Ila meri lîthan, dat door den
uitgever juist vertaald wordt met »transnavigare fretum". Duidelijk komt de beteekenis van »passeeren" - om dit gemakkelijke vreemde woord eens te gebruiken - uit in ons geleden
(lang, kort geleden), Os. giliden, gepasseerd, voorbij (Heliand
5, 7). Daarentegen vertoont zich in het causatief leiden, enz.
de meer algemeene beteekenis van iemand ergens brengen.
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Buiten het Germaansch gebied heeft men, voor zoover mij
bekend is, den tegenhanger vau dit lijden in de verwante talen
nog niet opgespoord, al heeft men niet over 't hoofd gezien
dat er verband bestaat tusschen lijden en Skr. 'l"i, 'l"î, waarvan
'l"îyate, vloeien, 'l"î'l}a, vloeiend, 'l"etas, iets vloeibaars 1;, sperma;
Ti'l}ati, doen vloeien; enz. Eene andere uitspraak van 'l"î is lî,
waarvoor ik naar de woordenboeken verwijs. Van lî kan leta,
traan, afgeleid wezen, want een stam lit, op zich zelve niet
ondenkbaar, komt niet voor.
Nauwer dan bij 't Oudindische Ti, 'l"î, lî sluit lijden zich aan
bij een welbekend werkwoord in de Zend-Avesta, namelijk
iTith, praes. i'l"ithyèiti, p. p. p. iTiçta 2). Het is een vaste regel
in onze teksten van de Zend-Avesta, dat eene door i of u gevolgde r als voorslag een dier klinkers moet aannemen. Dus
schrijft men bijv. niet Tinakhti, Skr. ri'l}akti, maar irinakhti;
niet 'l"uth, maar uruth. Volgt er echter een andere klinker dan
i of u, zoo blijft de voorslag achterwege; dus schrijft men wel
iTic, maar raecaya, hoewel dit laatste niets anders is dan iric
naar de lOde klasse vervoegd. Zoo ook '1'aodhayèiti (Skr. stam
'l"udh), maar urûraodha, Skr. 'l"urodha.
Verder is op te merken dat in de taal der Zend-Avesta geen
1 bestaat, althans niet in schrift, zoodat aan iTith evengoed
een Germaansch lid als rid kan beantwoorden.
De meest gewone beteekenis van irithyèiti is »komen te overlijden"; de telkens voorkomende vaste term voor »overleden"
is iriçta, Pehlewi 'l"içt. In plaats van 't eenvoudige werkwoord
komt niet zelden in gelijke beteekenis het samengestelde pa'l"aiTith voor. Een enkele maal is iTithyèiti genomen in den zin
1) Hiermede nauw verwant is Got. leJ}>us, Ohd. Udu, Os. Utk, enz
2) Het i& tegenwoordig meer in de mode iriata te spellen. Het is lood om oud
~zer. De redacteuren van de Zend-Avesta bezigen verkeerdelijk één en dezelfde sisletter
vóór palatalen en dentalen. Eene spelling çt is ongeriJmd, want geen mensch vermag
onmiddellijk vóór een dentaal eene palatalen sisklank nit te spreken Maar even ongeriJmd is eene spelling kaa ca; om dezelfde reden dat niemand vóór een palataal de
dentale 8 kan nitsprek~n. De fout ligt niet aan het stelsel van transscriptie , maar in
de dwaze spelling der Zend-Avesta.
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van (zich) bezoedelen; en ook in dien van smelten, in welk
laatste geval Tllen in 't Skr. zou zeggen lîyate. In samenstelling
met de partikel awa, »naar beneden", komt het in het part.
praes. voor in den zin van »liggen", of liever van »neêrvallen".
Het is hier niet de plaats nadere bijzonderheden van het
gebruik van irith in de Zend-Avesta aan te halen. Het medegedeelde zal voldoende wezen om de gelijkstelling van iritlt en
lîá'an, wat de beteekenis aangaat, te wettigen. In vorm evenwel zou niet irith, maar irit aan het Germaansche lith, lidh,
beantwoorden. Er is reden om ons de vraag te stellen of irith
wel juist is. In verreweg de meeste gevallen toch volgt op de
th een y, in irithyèiti, irithyát, en aangezien het eene vaste
wet der taal is dat elke t onmiddellijk vóór eene y in th overgaat, zou uit de opgegeven vormen evengoed een stam irit als
irith af te leiden zijn. Verder komt voor irithinti. Ook dit bewijst niets, dewijl irithinti uit irithyenti ontstaan is. Het perfectum irîrithare daarentegen pleit voor eenen stam irith, en
te recht wordt dit ook zoo opgegeven in de handl?oeken, o. a.
in Justi's Handbuch der Zendsprache. Eene geheel andere vraag
echter is het of die th oorspronkelijk is. Dat nu geloof ik niet,
en wel op grond van het Germaansch, dat in een geval als
dit meer gezag heeft dan de taal der Zend-Avesta en het Sanskrit. Zoowel in 't Oudindisch als in de lraansche talen bewerkt eene r meermalen den overgang van eene volgende t in
th In 't Skr. is pratama geworden prathama. In dit woord
gaat het Iraansch niet met het Indisch meê, want het zegt
fratema, maar wèl gaan de zusters salllen in prthU, breed,
Zendav. perethu, terwijl het Grieksch de oorspronkelijke t bewaard heeft in 7rÀOtTVÇ; Skr. prátnas, Zendav. frathah, Grieksch
7r J..&'TO;. Ook het hierbij behoorende werkwoord, prathate, zich
uitbreiden, prathati, uitbreiden, vertoont dezelfde klankverandering; evenzoo in de Zendav. pathana, wijd, ruim, hoewel
het de r verloren heeft of ten minste niet bezit. Met dit path,
feitelijk = prath, komt volkomen overeen Latijn pat-ere, pat-ulus,
behoudens dit verschil dat de t als de oorspronkelijke letter
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te beschouwen is. Een zeer opmerkelijk voorbeeld hoe in bepaalde gevallen t en th met elkaar wisselen levert het woord
path (sterke vorm pant); voor 't Skr. pantMnam vindt men
namelijk in de Z. A. pantánem; voor den nom. pI. pantMnas:
pantáno, doch de accus pI. pathas luidt ook in de Z. A. patho.
Hiermede is aangetoond dat irith zeer wel uit rit ontstaan
zou kunnen wezen, en indien dit werkelijk het geval geweest
is, dan is de stam identisch met het Germaansche lith, lidh.
Doch zelfs aangenomen dat de th in 't Iraansche woord oorspronkelijk is, dan mag toch, geloof ik, beweerd worden dat
het de naaste verwante van het Germaansche IS.
BEEK.

Dr. J. Franck heeft in zijn Etymologisch W oordellboek der
N ederlandsche taal bij de behandeling van het woord beek niet
verzuimd het Engelsche brook te vergelijken. Ik zou een stap
verder willen gaan en de woorden gelijksteHen, in dien zin
dat beide zich ontwikkeld hebben uit twee varieteiten van één
en denzelfden wortel.
Het is misschien niet overbodig er aan te herinneren dat èn
beek èn brook oudtijds niet alleen »rivus", maar ook »torrens"
beteekenden : Ohd. bach »rivus, torrens"; ook Ags. bec wordt
opgegeven als »torrens, rivulusj" bróc »torrens." Een beek is
dus niet altijd zoo zacht en idyllisch geweest als zij thans is.
Daar nu bróc vormelijk aan een Latijnsch frang beantwoordt,
evenals bijv. gós aan ans-er, ons vloeken aan plan.qo, enz. mag
men besluiten dat bróc eigenlijk beteekent doorbraak, of iets
wat uit de bergen of den bodem » hervorbricht."
Bróc zou in 't Skr. luiden bhranga. Dit nu bestaat niet,
dewijl deze taal, behoudens één enkele uitzondering, »breken"
uitdrukt door bhanj (zwak blwj) , hetwelk in ouder Arisch
bhang (Mag) zou luiden. Van dit bhanj komt o. a bhanga,
breuk; bhangi, breking j blwnakti, breekt; welk laatste tot het
Lat. frangit ongeveer in dezelfde verhouding staat als Lat.
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fungitur, Skr. bhunkte, tot fruitur; als SkI'. bhukta tot Lat. fructus, en Germ. gebruikt. Kortom bhang en bhrang zijn twee

varieteiten van één en denzelfden wortel, waarin het begrip
,an doorbreken, in tweeën buigen ligt. Ons beek (uit bakia of
bakid) komt in hoofdzaak overeen met Skr. bhanga, dat behalve
breuk nog andere beteekenissen heeft, o. a. die van goot,
kanaal.
Zooeven heb ik gezegd dat op ééne uitzondering na bhrang,
zwak bhrag, uit het Sanskrit verdwenen is. Die uitzondering
is het agens bhraj, in het samengestelde woord giribhraj, te
recht door Roth in 't Petersb. Wdb. vertaald met »aus Bergen
hervorbrechend". De woorden giribltrajo na ûrmayah »als stroomen die uit de bergen» hervorbrechen" in ~gweda 10, 81, 1,
laten zich letterlijk vertalen met de saxifragae undae vau den
Latijnschen dichter bij Cicero, de Oratore Zulk een giribhraj
is de brook. Daarvan verschilt de beek niet meer dan een denkbaar Skr. giribhaj van ,qiribhraj, dan frangit van bhanakti.
IUSIZA.

In Galaten 4, 1 heeft de Gotiscbe bijbelvertaling iusiza ist
voor 't Grieksche ~llitqJÉPEI. Onze Statenoverzetting heeft daar
»verschilt", klaarblijkelijk omdat men de kracht van 't Grieksche
woord niet gevoeld heeft. W ulfila begreep de bedoeling beter
en te recht wordt dan ook algemeen erkend dat iusiza eigenlijk »beter" beteekent. Het is een comparatief naar het model
van batiza, betel', e. dgl. In zulke comparatieven en superlatieven is het regel dat de wortelklinkel' in sterken vorm optreedt,
onverschillig of de klinker in den positief al dan niet sterk
of geguneerd is. In 't Sanskrit vertoont de positief bij dergelijke comparatieven op îyas (ias) zelfs gewoonlijk eenen zwakken of althans niet-geguneerden klinker. Derhalve kshipra,
kshepîyas; çrî, çrêyas; mrdû, mrádîyas; dûra, dawîyas; bhûri,
bhawîyas; UTÛ, wárîyas; gUTÛ, (voor geru, g'1'u) , gá'1'îyas ; dî'1'ghá
(uit de'1'egha) , d'1'ághîyas
da'1'aghîyas; enz.

=
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De regel dat de comparatief eenen gunaklinker of wat daarmee gelijkwaardig is (bijv. ra = ar) heeft, gaat door, maar van
den positief laat zich niet hetzelfde zeggen. Bijv. wásîyas, beter,
heeft denzelfden klinker in den positief wásu, goed; zoo ook
lághîyas, positief laghU, licht; hoewel de a hier niet het accent
heeft en dus zwakker moet uitgesproken zijn. In 't Grieksch
zijn de gevallen dat de positief een sterken klinker of tweeklank
vertoont nog veelvuldiger; bijv. EUpUt;, in tegenstelling tot Skr.
urU. Van daar dat men niet met zekerheid kan zeggen hoe de
positief van iusiza geklonken heeft, hetzij uzu (of uzra) of iusu
(of wisu). Dat het Germaansch soms met het Sanskrit medegaat ,
blijkt m. i. uit Got. kaurs
Skr. guru, waarin de wortelklinker niet aan dien van {3aput; beantwoordt; analoog hiermede is
maurgu, Ohd. murg, waarvan Got. gamaurgjan, afkorten, terwijl het Grieksch {3paxut;, Lat. brevis hebben.
Gelijk de sterke vorm van r zoo wel ar als ra kan wezen,
zoo wisselen in 't Skr. als versterking van u de tweeklanken
o (a u) en wa (d. i. u a). In afleidingen die eenen nog
sterkeren vorm vereischen, waartoe de comparatieven echter niet
behooren, vindt men dan steeds wá (d. i. u á). Mut. mut. is
dit op al de verwante talen van toepassing. Bijv. van den zoogen. wortel Skr. wah is de zwakke vorm ul~, in uhyate, ûrJ,ha
(uit uh ta), enz; de sterkere is zoowel wah als ogh, in waM.
en ogha, stroom; de sterkste is wáh, in wáhá, strooming, enz.;
vgl. Got. wegos, Os. wág, Ohd. wág, Nhd. wogen. In dezelfde
verhouding staan tot elkaar, wat de graden van klinkersterkte
betreft: Skr. ugrá, machtig, groot, streng, enz. tot zijn comparatief en superlatief ojîyas, ojishtha, en wajra, diamant, enz.;
OPerz. wazraka, groot j On vakrs, ons wakker, alsook waken;
Skr. ojas, kracht, heerlijkheid, glans; Lat. augustus, Gr. aur~ ;
Got. aukan, Lat. augere , Gr. aU~EI1I, doch Got. wahsjan, Skr.
wakshj in den sterksten vorm Skr. wája, versterking, kracht,
enz.; wájayati, opwekken, enz.; Got. wokains, 't nachtwaken,
wokrs, woeker, dat hoewel één graad sterker dan aukan, in
beteekenis weinig hiervan verschilt.
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Deze WelnIge voorbeelden, die zonder moeite met een tal
van andere te vermeerderen zijn, vooral indien men de gelijk
loop ende i-rij mede opneemt, zullen voldoende zijn om de gelijkwaardigheid van u a en a 11, aan te toonen. Daar nu
Skr. 0, Got. iu gelijkwaardig is met Skr. wa, Got. wi, volgt
dat iusiza hetzelfde woord is als Skr. wásîyas. Daar in dit geval in 't Skr. ook de positief een sterken vorm vertoont, wásu,
zoo luidde de positief eenmaal in 't Gotisch vermoedelijk ook wisu.
Het woord iusila, beterschap, is natuurlijk even als beteren,
verbeteren, enz. afgeleid van den comparatief.
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